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COMÉRCIO FECHADO E RUAS DESERTAS
EFEITO LOCKDOWN NOTURNO EM RIO PRETO
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PARCERIA PM de Rio Preto terá primeiro Núcleo de Estudos da Violência e Pessoas do interior 
do estado; lançamento ontem  reuniu autoridades e parceiros do projeto.           Pág.A4
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debate 

saneamento 
básico e recursos 

Andressa ZAFALON

Primeiro dia de lockdown 
noturno ontem deixou Rio Preto 
com comércio fechado desde às 
18h, ruas vazias e muita fisca-
lização nas principais avenidas 
da cidade. O toque de recolher 
para pessoas começou às 19h, 
vale até às 5h, e apenas traba-
lhadores e serviços essenciais 
podem circular. As medidas 
restritivas seguem até o dia 1 
de julho e cidades da região 
começam aderir.     Pág.A6

Saúde registra 
recorde de 

vacinados em 
apenas um dia

Rio Preto iniciou na quarta-
-feira (16) a vacinação do pú-
blico de 50 a 55 anos contra 
a Covid-19. Segundo os dados 
da Secretaria de Saúde, foram 
12.323 pessoas imunizadas, 
se tornando o dia com mais 
vacinações contra a doença 
desde o início da campanha.
Ao longo do dia, principalmen-
te no período da manhã, foram 
constatadas longas de filas.  
   Pág.A5

Traficantes são 
presos com 

cocaína e crack 
após investigação

Policiais civis da DEIC de Rio 
Preto prenderam nesta quar-
ta-feira (16) dois acusados de 
tráfico, entre eles um idoso de 
63 anos, que estavam sendo 
investigados há semanas pela 
prática de armazenamento 
e venda de cocaína e crack. 
Nesta quarta-feira, uma equi-
pe de investigadores foi até o 
local de armazenamento e fez 
o flagrante.   Pág.A4

Estudo do HB revela que 
remédio reduz em 37% 
risco de morte por Covid
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Constroeste começa hoje novo contrato da coleta de lixo

SURPRESA 
Equipe multidis-
ciplinar do HB 
preparou encon-
tro emocionante 
entre pai trans-
plantado e filha 
nenê de oito me-
ses que estavam 
separados há 60 
dias.
Pág.A5
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Crime ambiental: 
conheça as infrações

O meio ambiente é tudo 
aquilo que nos cerca, como 
a água, o solo, a vegetação, 
o clima, os animais, os seres 
humanos e o espaço urbano. 
Quem prejudica esse ecossis-
tema comete crime e recebe 
pena de reclusão e multa. As 
sanções estão previstas na Lei 
9.605/1998.

Entre os crimes contra a 
fauna, estão: matar, perseguir, 
caçar, apanhar ou destruir 
ninhos de animais silvestres. 
Também é proibido exportar 
peles e couros de anfíbios e 
répteis em bruto, trazer para o Brasil espécime animal ine-
xistente no país e maltratar animais silvestres e domésticos.

Em água doce ou salgada, comete infração àquele que 
provocar a mortalidade das espécies por causa de substâncias 
tóxicas, pesca em locais proibidos ou em período de defeso.

Os crimes contra a flora vão desde cortar árvores em flo-
resta considerada de preservação permanente até fabricar, 
vender, transportar ou soltar balões que possam provocar 
incêndios na vegetação.

Da mesma forma, não é permitida a extração de pedra, 
areia, cal ou qualquer espécie de minerais de florestas de 
domínio público ou consideradas de preservação permanente, 
bem como cortar ou transformar em carvão madeira de lei. 
Quem recebe ou adquire, para fins comerciais ou industriais, 
madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, 
deve exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada 
pela autoridade competente, e se munir da via que deverá 
acompanhar o produto até o final do beneficiamento. Caso 
contrário também poderá responder pelo delito.

Na cidade, pichar, danificar ou destruir construções e 
monumentos urbanos, assim como construir imóvel em 
área de preservação pode resultar em prisão de três meses 
a três anos.

Além disso, causar poluição de qualquer natureza em 
níveis que possam resultar em danos à saúde humana, ou 
que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora são puníveis.

Todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado para uma sadia qualidade de vida. Para mais 
informações sobre como defender, preservar e adquirir per-
missões legais, procure a Secretaria do Meio Ambiente da 
sua cidade, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ou um advogado de 
sua confiança.

*Fabricio Posocco é professor universitário e advo-
gado no Posocco & Advogados Associados

ARTIGO Alerta sobre seca
A escassez de água e a seca 

devem causar estragos em uma es-
cala que compete com a pandemia 
de covid-19, os riscos aumentam 
rapidamente à medida que as tempe-
raturas globais se elevam, de acordo 
com a Organização das Nações Uni-
das (ONU).

Na escola 
Um professor prendeu o 

pé de um aluno do ensino 
fundamental na cadeira com 
fita adesiva durante a aula no 
Espírito Santo. O professor foi 
afastado do cargo por medida 
cautelar, segundo a Secretaria 
da Educação.

Vacina
Todas as 27 capitais vacinam pessoas fora 

do grupo prioritário contra covid-19 por idade. 
Palmas, que inicia vacinação a partir dos 59 
anos nesta quinta-feira (17), foi a última capital 
brasileira a ampliar a imunização para pessoas 
fora dos grupos prioritários. Com menor faixa 
etária do país, São Luís vacina moradores com 
23 anos.

NOTAS

CONSUMIDOR

Procon vai atender só 
por WhatsApp durante 
vigência do lockdown

O Procon de Rio Preto, 
após o anúncio do lockdown 
noturno feito pelo Prefeito Edi-
nho Araújo nesta quarta-feira 
(16), passa a atender somente 
pelo WhatsApp. O órgão, que 
fica sediado na Rua Silva 
Jardim, 3604, a partir desta 
quinta-feira (17) passará a 
atender somente remotamen-
te, através do número (17) 
99627-0528.

Os consumidores que ti-
verem problemas com as 

empresas deverão acionar o 
WhatsApp munidos de docu-
mentos pessoais e as notas 
dos produtos que compraram.

O diretor do órgão, Jean 
Dornelas, está afastado das 
funções depois de positivar 
para Covid-19. De acordo com 
o que ele publicou nas redes 
sociais, “ontem testei positi-
vo para Covid, portanto, por 
orientação médica e devido à 
hipertensão, preciso ficar pelo 
menos até domingo focado em 
minha recuperação. Estou com 
sintomas leves”.

Andressa ZAFALON 

Arquivo DHOJE

Supermercados estão 
otimistas com a 

temporada junina
O departamento de eco-

nomia e pesquisa da Apas 
(Associação Paulista de Su-
permercados) apontou que 
44% do setor aguardam 
um crescimento de 5% nas 
vendas durante este período 
de Festa Junina. Um dos 
motivos para o otimismo é a 
injeção de R$ 10,4 bilhões 
na economia paulista com o 
pagamento do auxílio emer-
gencial.

O economista da Apas, 
Rodrigo Mariano, citou que a 
impossibilidade de não reali-
zar festas na pandemia terá 
pouco impacto. “As grandes 
Festas Juninas que geralmen-
te ocorrem nesse período e 
não poderão ser realizadas na 
pandemia costumam com-
prar os doces e as comidas 
típicas direto com o fornece-
dor, portanto, o público que 
compra nos supermercados é 
geralmente para festividades 
menores e consumo caseiro”, 
explicou.

Além da impossibilidade 
de realizar festas, os consu-
midores precisam se atentar 
ao preço dos alimentos. 
Segundo levantamento da 
Apas, os itens que compõem 

a tradicional festa junina, 
como batata doce, fubá, can-
jica, leite de coco e milho de 
pipoca tiveram uma elevação 
média de até 7% nos 10 prin-
cipais produtos consumidos 
durante o período. No caso 
da batata doce, o aumento 
chegou a 28%.

De acordo com a Apas, 
um dos itens que merece 
atenção é o milho, princi-
palmente devido aos movi-
mentos internacionais que 
mexeram com o preço dessa 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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Arquivo DHOJE

commodity. A primeira safra 
do ano deste produto já foi 
68% colhida, sendo que a 
área cultivada representa 
apenas 94% do potencial da 
produção no período. Isso 
culmina em uma oferta 6% 
menor, sendo que há uma 
alta de 6,89% no acumulado 
deste ano até o mês de abril.

Já o preço das bebidas 
alcoólicas registrou uma que-
da de 0,57%, puxado princi-
palmente pela retração no 
preço da cerveja (– 0,80%). 

Nos últimos 12 meses, as 
bebidas alcóolicas ficaram 
2,29% mais caras, mas no 
acumulado entre janeiro e 
abril deste ano a retração é 
de 0,70%.

Enquanto isso, as bebidas 
não alcoólicas tiveram alta 
de 0,46%, devido ao preço 
do refrigerante – elevação de 
1,02%. Nos últimos 12 me-
ses, o aumento é de 2,97%, 
enquanto no período de ja-
neiro e abril deste ano houve 
um acréscimo de 0,68%.

Batata doce teve um aumento de 28% em relação ao ano passado

VÁRIAS OPÇÕES
Balcão de Emprego anuncia 323 vagas de trabalho

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quinta-feira 
(17) está oferecendo 323 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para ven-
dedor (52), telemarketing (15), 
auxiliar de serviços gerais (12), 
auxiliar de serviços operacionais 
(12), consultor de vendas (10), 
auxiliar de cozinha (9), eletricis-
ta (8), entre outras.

Há também oportunidades 
de estágio.  As vagas são para 
as seguintes áreas: administra-
tivo (4), pedagogia (2), designer 
gráfico (1), desenvolvimento 
web (1), redator (1) e social 
media (1).

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 tam-
bém está cadastrando trabalha-
dores interessados em oferecer, 
ou que já exercem, prestação 
de serviços de entrega. A ex-
pectativa da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico é que 
a demanda por novos postos 
de trabalho no setor continue 
crescendo. Ao acessar o site 
https://www.riopreto.sp.gov.br/
balcaoempregos/, a empresa 
pode fazer o cadastro e enca-
minhar uma busca por palavra 
chave “tipo entregador”. Em 
seguida, aparecem todas as 
pessoas interessadas, com ex-
periência e perfil para o cargo.

Vinicius LIMA 
Arquivo DHOJE
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Constroeste começa hoje 
serviços do novo contrato 

da licitação do lixo
A empresa Constroeste 

Construtora e Participações 
Ltda venceu a licitação do lixo 
para a manutenção de vias 
públicas, coleta, tratamento 
e destino final de resíduos 
sólidos e demais serviços de 
limpeza pública do município 
de Rio Preto. O novo contrato 
passa a valer nesta sexta-feira 
(18).

Segundo Denner Fernandes 
Beato, diretor da empresa, o 
novo contrato terá duração de 
12 meses. Ele salientou que 
o contrato emergencial que 
estava vigente se encerrou 
ontem (17). “A partir de ama-
nhã (18/06/2.021) os serviços 
de limpeza urbana ocorrerão 
através do novo contrato prove-
niente da licitação”, destacou 
Beato.

A vitória da empresa foi 
ratificada na última terça-fei-
ra (15) com a assinatura do 
contrato feito pela secretária 
municipal do Meio Ambiente, 
Kátia Regina Casemiro. O va-
lor total do contrato é de R$ 
63.422.585,04.

Segundo o representante 
da Constroeste os serviços 
principais prestados por eles 
serão: coleta de resíduos do-

miciliares, varrição de vias e 
áreas públicas, limpeza de 
feiras-livres, lavagem de áreas 
públicas, manutenção do aterro 
sanitário municipal desativado, 
triagem e compostagem em 
usinas licenciadas dos resíduos 
coletados e destinação final 
dos rejeitos em aterro sanitário 
licenciado.

No que diz respeito à vitória 

Sérgio SAMPAIO 
redacao@dhoje.com.br

960 UNIDADES

Fundo Social do Estado envia 
cestas básicas para Mirassol

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Fundo Social de 
Solidariedade e do Depar-
tamento Municipal de Ação 
Social, recebeu 960 cestas 
básicas do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de 
São Paulo (Fussesp).

Os alimentos foram re-
cebidos pela primeira dama 
de Mirassol e presidente do 
Fundo Social do município, 
Lurdinha Ermenegildo, e pelo 
diretor da Ação Social, Éder 
Pinhabel, e serão entregues 
para famílias em situação de 
vulnerabilidade, cadastradas 
nos programas sociais do mu-
nicípio, ao longo dos próximos 
meses.

Cada cesta básica tem o 
peso de 16 quilos e contém 
20 itens entre arroz, feijão, 
macarrão, molho de tomate, 
sal, leite em pó, sardinha, fari-
nha de mandioca, açúcar, óleo 

e bolacha de maisena. “É uma 
ajuda muito importante para 
atendermos as famílias em 
vulnerabilidade neste período 
de pandemia”, disse Lurdinha.

Com a pandemia a Ação 
Social e o Fundo Social de 
Mirassol repassam uma média 
mensal de 370 cestas básicas 
como benefício eventual den-
tro da política de assistência 
social, sempre após avaliação 
técnica e acompanhamento 
das famílias.

O morador em situação 
de contigência pode procurar 
uma das unidades do Centro 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS), que está à dis-
posição para orientar e auxiliar 
a população.

Contra a Fome -  E 
a campanha “Vacina Contra 
a Fome” segue no Postão, de 
segunda a sexta-feira das 8 
às 16 horas. “No momento 
em que for receber a dose da 

Da REDAÇÃO

Vereador quer que prefeitura controle 
volume do som da buzina do trem

O Vereador Bruno Moura 
protocolou uma emenda na 
Lei Complementar nº650 de 
janeiro de 2021, que dispõe 
sobre posturas municipais e 
medidas de poder de polícia 
administrativa a cargo do 
Município.

A nova redação do pará-
grafo único, caso a emenda 
seja aprovada, estabelece 
que  “especificamente so-
bre as buzinas de trem no 
perímetro urbano, estabe-
lecido a composição de 96 
decibéis até 110, de acordo 
com a norma NBR da ABNT, 
sendo aferidos em até 10 
metros da via férrea”, diz a 
emenda.

Na prática, o vereador 

explica que o trem pode 
buzinar, mas tem que ser 
fiscalizado. “A buzina tem al-
gumas funções e a principal 
delas é alertar eventuais pes-

limite em decibéis e a obriga-
ção do município é fiscalizar 
em até 10m da linha férrea”, 
comenta Bruno.

Além disso, o vereador 
também editou a redação 
do artigo 55, onde diz que 
é proibido executar qual-
quer trabalho ou serviço que 
produza ruído acima de 90 
decibéis e que perturbe o 
sossego público entre 22h 
e 7h, nas proximidades de 
hospitais, escolas, asilos e 
residências.

“Caso esses limites sejam 
desrespeitados, que haja 
punições para empresas ou 
pessoas que o desobedecer. 
É uma imposição na lei de 
postura e poder administra-
tivo de polícia do município”, 
conclui o vereador.

Andressa ZAFALON 

soas que estejam cruzando 
a linha - seja pedestre ou 
de carro. O que queremos é 
que o município fiscalize o 
barulho. A gente impôs um 

Divulgação

DECIBÉIS

LIMPEZA PÚBLICA

Bruno Moura, vereador

no processo licitatório Beato 
salientou que “a empresa sa-
grou-se vencedora dos 03 (três) 
lotes por ter atendido rigorosa-
mente todas as exigências do 
edital da licitação, seja quanto 
às documentações para habili-
tação ou quanto as instalações 
necessárias para operação dos 
serviços. Dentre as empresas 
habilitadas e classificadas, 

vacina, basta doar um quilo 
de alimento não perecível. A 
doação não é obrigatória, mas 
vai ajudar famílias carentes 
durante o enfrentamento da 
pandemia do coronavírus”, 
disse Lurdinha.

A Campanha Vacina Contra 
a Fome, realizada pela Prefei-
tura de Mirassol em parceria 
com a Secretaria Estadual do 
Desenvolvimento de São Paulo, 
já arrecadou 4.286 quilos de 
alimentos não perecíveis. Com 
isso, já foram atendidas cerca 
de 150 famílias em vulnera-
bilidade - com o recebimento 
de cestas básicas. O Fundo 
Social de Solidariedade e o 
departamento de Ação Social 
também repassaram alimentos 
para mais 11 entidades que re-
alizam atividades assistenciais 
no município. São os casos 
da Cáritas Nossa Senhora do 
Carmo, Centro Espírita Ieluz, 
Conferência Sant’Ana (Vicen-
tinos), Igreja Evangélica SOS 

Constroeste começa hoje serviços do novo contrato da licitação do lixo

apresentou os menores pre-
ços, inclusive com descontos 
muito significativos em relação 
ao orçamento-base do edital” 
destacou ele.

Empregos – com a 
vitória dos três lotes da licitação 
a empresa deve gerar ou no 
caso de muitos serviços manter 
ativos 380 empregos diretos e 
outros 170 indiretos.

Sérgio SAMPAIO

Vida, Projeto Sopa do Bem, 
Grupo Vida - Assistência aos 
Portadores do HIV, Centro 
Espírita Francisco de Assis, 
Igreja Proclamação da Glória 
de Deus, Assembleia de Deus 
Ministério Madureira, Templo 
de Umbanda A Casa do Pai 
Antônio e Centro de Estudos 
Espírita Esperança.

Saneamento e água
Os integrantes do Parlamento Regional Metropolitano se 

reúnem hoje para debater medidas que sejam benéficas aos 
municípios que integram a Região Metropolitana de Rio Preto. 
Sob o comando do presidente do Parlamento, vereador Pedro 
Roberto Gomes (Patriota, foto), os parlamentares vão debater a 
falta de saneamento básico e também sobre recursos hídricos 
com o objetivo de propor soluções para o desabastecimento 
de água nas cidades. A parte técnica do debate ficará sob a 
responsabilidade do engenheiro Germano Hernandes Filho, 
vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Turvo/Grande, 
e da engenheira do Semae Ceci Kuncevicius Bueno de Caprio. 
Por causa da covid-19, a reunião acontece no sistema híbrido, 
presencial e pela internet, a partir das 15h, na Câmara de Rio 
Preto.

Libera 
O deputado federal Geni-

nho Zuliani (DEM) anunciou 
a liberação de R$ 10 milhões 
para o Hospital Regional da 
Zona Norte, cujas obras serão 
concluídas em agosto. Os re-
cursos serão destinados para 
adquirir equipamentos para o 
hospital. Geninho disse que 
R$ 5 milhões serão libera-
dos pelo governo federal por 
meio de emenda destinada à 
saúde. “O restante será do go-
verno do estado, que atendeu 
pedido pessoal meu”, frisou.

Visão alvissareira
Um grupo de dirigentes de partidos que defende uma candida-

tura de centro para disputar a Presidência da República, mexeu 
a primeira pedra no tabuleiro. O objetivo é definir um nome para 
enfrentar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-pre-
sidente Lula da Silva (PT) nas eleições em 2022. A disputa, por 
enquanto, está polarizada entre os dois morubixabas. Para o 
presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire (foto), é preciso 
criar um projeto de nação, porém, argumentou que Bolsonaro 
e o Lula não estão preparados para compreender a nova visão 
do mundo. “Eles (Bolsonaro e Lula) remetem ao Brasil para o 
passado, para o atraso”, justificou. “Não é uma política para 
político tradicional, porque precisa colocar o Brasil no século 21”, 
acrescentou. O almoço organizado pelo ex-ministro da Saúde e 
postulante ao cargo de presidente Luiz Henrique Mandetta, em 
Brasília, contou com representantes do DEM, PSDB, Cidadania, 
PV e Podemos, além de outros partidos. “Foi o primeiro passo, 
mas sai com visão alvissareira”, concluiu Freire. 

Sem noção
Enquanto uma minoria se 

posiciona contra o lockdown 
noturno decretado pelo pre-
feito Edinho Araújo (MDB), 
para outros a medida não será 
suficiente para frear o avanço 
da covid-19. Este grupo de-
fende medidas mais severas 
para evitar a proliferação do 
vírus. A medida, entretanto, 
pode funcionar porque é a 
noite que os incautos saem 
para comemorar sabe se lá o 
quê e sob efeito etílico perde 
a noção e o vírus prospera. 

Falta metade 
Em visita recentemente 

ao Hospital da Zona Norte, o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
disse que seriam necessários 
R$ 20 milhões com o intuito 
de adquirir equipamentos para 
centros cirúrgicos, realizar 
exames, leitos e ar condi-
cionados. Como o deputado 
Geninho conseguiu a metade 
dos recursos, portanto, faltam 
R$ 10 milhões para equipar 
o hospital, que terá 80 leitos, 
com capacidade para realizar 
até 400 cirurgias por mês. 

Porta aberta
O presidente nacional do 

MDB, Baleia Rossi, disse que 
a porta do partido está aber-
ta para o deputado federal 
Rodrigo Maia, recentemente 
expulso do DEM por causa de 
desentendimento com ACM 
Neto, morubixaba que manda 
na sigla. Para o presidente do 
partido em Rio Preto, Pedro Ni-
mer, o ex-presidente da Câma-
ra Federal é um bom nome que 
irá somar. “Ele somaria muito, 
como tantas outras lideranças 
que temos no MDB”, diz.

Sem moleza
O procurador-geral do mu-

nicípio, Luís Roberto Thiesi, diz 
que não vai ter moleza neste 
período de restrição, que co-
meçou ontem e se estende 
até 1º de julho, para combater 
grupos que não respeitam as 
regras impostas pelo poder pú-
blico com o intuito de reduzir 
as infecções pela convid-19. 
Para tanto, o procurador aler-
tou que os agentes da GCM e 
a Polícia Militar vão combater 
os irresponsáveis em suas 
bases sem distinção.

Proteção
O governador cassado do 

Rio de Janeiro Wilson Witzel 
pediu proteção ao presidente 
da CPI da Covid, senador Omar 
Aziz (PSB-AM), alegando que 
está sendo ameaçado por mi-
licianos que atuam na área da 
saúde na capital carioca. É um 
sinal que Witzel está falando 
a verdade. O ex-governador 
Sérgio Cabral, que deixou 
todo mundo roubar, não teve 
inimigos quando estava no 
comando do estado. Agentes 
da PF devem proteger Witzel.bases sem distinção. da PF devem proteger Witzel.

Saneamento e água
Os integrantes do Parlamento Regional Metropolitano se 

reúnem hoje para debater medidas que sejam benéficas aos 
municípios que integram a Região Metropolitana de Rio Preto. 

Serviço:
CRAS – I (Centro)
Telefone: (17) 3253-
3805
CRAS - II (Cohab III)
Telefone: (17) 3242-
6095
Fundo Social de Soli-
dariedade
Telefone: (17) 3242-
6934
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LOJAS FECHADAS, RUAS VAZIAS
Primeiro dia de lockdown noturno em Rio Preto foi obedecido pela maioria dos estabelecimentos, que fecharam as portas 

às 18h deixando as ruas da cidade vazias, praticamente desertas; ônibus também pararam e fiscalização foi intensa

Acirp critica horário; empresário lamenta

O proprietário do ‘Toiço Bar’, 
que fica na Avenida Constitui-
ção, conversou com o DHoje 
sobre a situação de lockdown 
que afeta, principalmente, os 
bares e restaurantes. Fran-
chescolli Capelett tem 28 anos 
e abriu o estabelecimento no 
dia 8 de maio e com um mês 
e nove dias se viu obrigado a 
fechar as portas.

“Não vou abrir o bar durante 
a vigência do lockdown porque 
o chamativo é justamente o 
que eles proibiram: o presen-

cial. É difícil adaptar o famoso 
boteco no delivery”, explica.

Fran tem 12 funcionários 
fixos e mais cinco que traba-
lhavam como freelancers aos 
finais de semana. “Três dos 
meus funcionários eu vou ter 
que pagar mesmo sem estar 
aberto, outros eu disponibilizei 
a cozinha do bar para fazerem 
bolos de pote e salgados, para 
poderem ter renda”, comenta.

A intenção é reabrir o es-
tabelecimento depois do lo-
ckdown, até porque, segundo 
Fran, este bar é a relização de 
um sonho dele. “Vamos reabrir 
após o lockdown. Meu bar fe-
chado custa mais de R$10 mil 
por mês, 15 dias parado vou 
gastar mais de R$5 mil sem 
estar trabalhando, sem ganhar 
nada, mas é minha fonte de 
renda, é meu sonho realizado”.

Um dos funcionários do 
Toiço está utilizando a cozinha 
para fazer bolos de potes. 
Caique Souza, de 26 anos, é 
natural de Ibaté-SP e veio para 
Rio Preto em busca de uma 

oportunidade. “Devido ao Lo-
ckdown da cidade não poderei 
mais arcar com minhas obriga-
ções e tão pouco terei como 
me manter na cidade. Moro 
de aluguel, pago prestação 
do meu carro e não sei o que 
será de tudo isso”, desabafa o 
funcionário.

De acordo com o proprie-
tário, 90% dos funcionários 
dependem exclusivamente da 
renda que ganhar no bar. “Nos-
so objetivo é mostrar que não 
somos os vilões, não somos 
propagadores do vírus. Traba-
lhamos dentro das normas. A 
fiscalização tinha que ser muito 
mais intensas nas chácaras, 
que não obedecem a nenhum 
protocolo”, conclui Fran.

Acirp - A Acirp (Associa-
ção Comercial e Empresarial de 
Rio Preto) se manifestou contra 
o lockdown e emitiu uma nota 
oficial assinada pelo presidente 
da entidade, Kelvin Kaiser.

Trecho da nota diz que 
“a fatura chegou. Mais uma 

Andressa ZAFALON 

vez, os bons estão pagando a 
conta daqueles que não estão 
cumprindo as normas exigidas 
pelos órgãos de saúde e cau-
sando aglomeração na cidade”.

Kelvin ainda frisa que o 
setor de bares e restaurantes 
são os únicos prejudicados. 
“Estivemos na Prefeitura de-
batendo alternativas para evitar 

o Lockdown geral. O Lockdown 
noturno proposto afeta menos 
o setor produtivo; porém, é 
uma tragédia para o setor de 
bares e restaurantes”.

Em relação às cidades 
vizinhas, a Associação foi 
firme em dizer que se elas 
não aderirem, o lockdown 
deve ser cancelado, pois seria 

ineficiente.
Segundo Kaiser, junto com 

o Lockdown noturno, é ne-
cessária operação das forças 
policiais Militar, Civil e GCM 
para multar pessoas físicas e 
jurídicas que geram as aglo-
merações em festas clandes-
tinas, encontros informais ou 
outros estabelecimentos.

Não vou abrir o bar 
durante a vigência 

do lockdown porque 
o chamativo é 

justamente o que eles 
proibiram

“

”

Sérgio SAMPAIO Andressa ZAFALON
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Apas descarta acionar Justiça

Cada 
proprietário é 
que vai definir 

o horário a 
ser seguido

Os mercados – super e 
hiper, mercearias, padarias, 
açougues ou qualquer outro 
estabelecimento do ramo de 
alimentação, poderão fun-
cionar no período entre 6h e 
18h, de segunda a segunda. 
No entanto, cada proprietário 
é que vai definir o horário a 
ser seguido.

O diretor da APAS (Associa-
ção Paulista de Supermerca-
dos), José Luis Sanches, em 
conversa com o DHoje disse 

que a Associação não pretende 
entrar na Justiça para aumen-
tar o horário de atendimento 
destes estabelecimentos. “O 

horário está tranquilo, dá para 
as pessoas se organizarem 
para irem às compras. Vamos 
respeitar o horário do decreto”.

A venda de bebida alcoólica 
está proibida de segunda a 
sexta a partir das 18h e aos 
sábados e domingos, mesmo 
com os estabelecimentos aber-
tos, sob pena de multa mínima 
no valor de R$6.296,00. O 
mesmo vale para transporte 
de bebida, além da multa em 
ambos a bebida será apreen-
dida. (Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Andressa ZAFALON 

Veja o horário de funcionamento dos principais mercados:
Laranjão – 7h às 17h45 (todos os dias)

Mercado América – 7h às 18h (segunda a sábado) e domingo das 8h às 13h

Supermercado Econômico – 8h às 18h (todos os dias)

Muffato – 7h às 18h (todos os dias)

Trídico – 8h às 17h30 (todos os dias)

Porecatu – 6h às 18h (todos os dias)

Peniel – 8h às 18h (todos os dias)

JJ Supermercados – 7h às 18h (todos os dias)

Carrefour e Atacadão não conseguimos contato.

Cidades vizinhas começam fechar

Oficialmente três cidades 
próximas a Rio Preto vão aderir 
ao lockdown noturno, conforme 
o Comitê Gestor de Combate à 
Pandemia recomendou.

Cedral, que fica a pouco 
mais de 15km de Rio Preto, já 
soltou o decreto e determina 
fechamento de todos os setores 
às 19h. A única exceção é o 
setor da saúde.

O comércio de bebidas na 
cidade ficou proibido após as 
19h e aos sábados e domingos 
proibição da venda de bebida 
alcoólica o dia todo. A proibição 
da circulação de pessoas ficou 
determinada das 20h às 5h.

Além disso, o decreto ainda 
especifica que haverá multas 

em CPF, com valor mínimo de 
R$300,00 para quem descum-
prir as regras. As multas em 
estabelecimentos continuam 
em vigência também.

Igualmente Bálsamo, que 
fica há 27km daqui, e deter-
minou o lockdown a partir das 
18h. Nas academias o Prefeito 
colocou limite de 20 pessoas, 
nos salões de beleza um clien-
te por vez.

A capacidade máxima dos 
estabelecimentos se mantém 
em 40% e a venda de bebi-
da alcoólica está probida de 
segunda a sexta após as 18h 
e aos sábados e domingos o 
dia todo.

Em Bady Bassit o horário 
para fechamento ficou às 
19h, sendo proibida também 

a venda de bebidas alcoóli-
cas após esse horário e o dia 
todo aos finais de semana. A 
capacidade máxima permitida 
dos estabelecimentos continua 
40% do limite permitido.

Já em Mirassol, o Prefeito 
Edson Ermenegildo informou 
que vai receber os Prefeitos de 
Bálsamo, Jaci, Mirassolândia e 
Neves Paulista nesta sexta-fei-
ra (18), às 10h.

O encontro vai discutir quais 
medidas mais restritivas, além 
das colocadas em prática pelo 
plano São Paulo, os municí-
pios da Comarca de Mirassol 
vão tomar com o objetivo de 
coibir o avanço da pandemia 
COVID-19. A proposta é que 
as medidas sejam idênticas 
para todos.

Andressa ZAFALON 



A-5 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
18 de junho de 2021 COTIDIANOCOTIDIANO

Rio Preto terá primeiro Núcleo de Estudos 
da Violência e Pessoas da PM no interior
Na manhã desta quinta-fei-

ra (17) ocorreu, no auditório 
do 17º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior, o lançamen-
to do acordo de cooperação 
técnica entre a Polícia Militar 
da região de Rio Preto e o 
NEVIPE (Núcleo de Estudos da 
Violência e Pessoas). O evento 
contou com a participação 
do vice-prefeito de Rio Preto, 
Orlando Bolçone.

O intuito do acordo é per-
mitir que o núcleo realize 
pesquisas, nos 96 municípios 
da região, baseados nas ocor-
rências e situações vividas pela 
Polícia Militar para que possam 
ser elaboradas soluções para 
as violências e crimes vividos e 
buscar uma rotina de paz para 
a sociedade e os profissionais 
de segurança.

No evento - O NEVIPE 
é um núcleo de estudos de 
natureza privada e tem por 
objetivo desenvolver pesqui-
sas científicas, orientações, 
cursos de extensão e trabalhos 
educativos voltados para a co-

munidade. A sua frente esteve 
presente a Professora doutora 
Luciane Castiglioni.

Atualmente Luciane é pes-
quisadora cientifica e professo-
ra da Uniterp, universidade que 
esta efetivando e colaborando 
para o lançamento do acordo. 
No final de sua palestra ela 
acrescentou o interesse de um 
profissional em desenvolver um 
trabalho com o NEVIPE.

“Então um profissional que 
hoje esta na Noruega informou 
que esta disposto a desenvolver 
trabalhos científicos conosco 
lá. Estou falando de Jorge W. 
Queiroz que é referência inter-
nacional em projetos de com-
bate à corrupção”, acrescentou 
a professora

Ainda na cobertura, repre-
sentando a PM, participou e as-
sinou o acordo o coronel Fábio 
Rogério Candido, comandante 
de Policiamento do Interior -5 
que também é graduado em 
Ciências Policias de Segurança 
e Ordem Pública e graduado em 
Ciências Jurídicas.

Em seu discurso o coronel 
acrescentou que uma das 
idéias deste estudo é proporcio-
nar para o cidadão um melhor 

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br
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Rio Preto terá 
primeiro núcleo de 
estudos da violência 
e pessoas da PM no 
interior; lançamento 
ocorreu ontem

conhecimento sobre a polícia 
como também permitirá que a 
polícia conheça melhor a popu-
lação e com essa interação tor-
nar a sociedade mais pacífica.

“O núcleo é o primeiro a 
ser implementado no interior 
de São Paulo e os dados, as 
pesquisas e os estudos desen-
volvidos vão ajudar na proposta 
de incorporar um policiamento 
comunitário para o Noroeste 
Paulista”.

Para finalizar a palestra o 
vice-prefeito Orlando Bolçone 
dirigiu suas palavras em para-
benizações aos organizadores 
do estudo e relembrou sua 
época de colaboração com a 
polícia. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

IZABEL LEITE, natural de Aurifl ama/
SP, faleceu aos 72 anos de idade. Era 
divorciada e deixou seus fi lhos Aparecida, 
Vania Guiomar, Sonia Regina. Foi sepultada 
no dia 17/06/2021 às 13:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

JEANNE RAYRA TEIXEIRA DA SILVA, 
natural de Santarema/PA, faleceu aos 31 
anos de idade. Era solteiro e deixou seu 
fi lho Henry. Foi sepultado no dia 17/06/2021 
às 13:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

  FALECIMENTOS

CASA CAIU Polícia Civil prende dupla investigada 
por tráfico com cocaína e crack

Policiais civis da 
DEIC de Rio Preto 
prenderam nesta 
quarta-feira (16) 
dois acusados de 
tráfico, entre eles 
um idoso de 63 

anos

Policiais civis da DEIC 
de Rio Preto prenderam 
nesta quarta-feira (16) 
dois acusados de tráfico, 
entre eles um idoso de 63 
anos, que estavam sendo 
investigados há semanas 
pela prática de armazena-
mento e venda de cocaína 
e crack.

Nesta quarta-feira, uma 
equipe de investigadores 
foi até o local de armaze-
namento e após buscas 
encontrou um tijolo e meio 
de cocaína já prensado 
mais duas porções de ta-
manhos diferentes do mes-

mo narcótico. Os policiais 
civis encontraram ainda 
uma balança digital e uma 
prensa hidráulica, equipa-
da com moldes próprios 

para configurar tijolos de 
cocaína.

Em seguida investiga-
dores localizaram e abor-
daram o dono do entor-
pecente e seguiram até 
seu imóvel localizado no 
bairro Fraternidade II. Após 
buscas pelo local a equipe 
encontrou várias porções 
de crack, subdivididos entre 
tijolos, tabletes e porções 
medianas desse entorpe-
cente, perfazendo cerca 
de quilos.

Localizaram ainda mais 
uma balança digital. A du-
pla foi conduzida à DEIC e 
presa em flagrante por tráfi-
co de drogas e associação.

Da REPORTAGEM
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TAPA NO ROSTO
Mulher é agredida 

dentro de banco após 
repreender o filho

No final da manhã desta 
quarta-feira (16), por volta 
das 11h20,  policias militares 
foram acionados para atender 
uma ocorrência de agressão, 
onde um homem de 42 anos 
desferiu um tapa no rosto de 
uma enfermeira de 39 anos 
que repreendeu seu filho em 
uma agência bancária na Ave-
nida Mirassolândia.

Para os policiais, a vítima 
informou que estava no interior 
da agência com o seu filho 
de 7 anos quando em certo 
momento a criança começou 

a “aprontar” e por isso ela o 
repreendeu.

Em seguida ela saiu da 
agência onde no estaciona-
mento acabou sendo agredida 
fisicamente pelo agressor que 
usou como motivo a forma 
como a enfermeira repreendeu 
seu filho.

Os dois envolvidos foram 
levados para a Central de Fla-
grantes onde o boletim de 
ocorrência foi registrado como 
vias de fato e encaminhado para 
o 4º Distrito Policial. Ninguém 
foi preso. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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COBRE

PM flagra ladrão furtando fios em posto de combustível desativado

Um homem de 48 anos 
foi preso na noite da última 
quarta-feira (16) após policias 
militares que estavam em 
patrulhamento pela Rua Inde-
pendência o avistarem saindo 
de um posto de combustível 
desativado com uma sacola e 
uma bolsa nas mãos. O caso 
ocorreu às 20h e foram apre-
endidos aproximadamente 15 
quilos de fios de cobre.

De acordo com as infor-

mações do boletim de ocor-
rência, os policias ouviram um 
barulho de dentro do posto 
desativado e ao se aproxi-
marem avistaram o homem 
saindo com os objetos.

Assim que o acusado no-
tou a presença dos profissio-
nais de segurança ele soltou 
o plástico e a bolsa no chão e 
caminhou até os policias que 
o abordaram e realizaram uma 
revista pessoal, onde nada de 
ilícito foi encontrado.

Em seguida os PMs realiza-

Da REDAÇÃO ram uma vistoria no local, onde 
foi constatado que o quadro de 
luz estava danificado e por isso 
optaram por revistar os itens 
soltos no chão.

Dentro do plástico estavam 
armazenados aproximadamen-
te 15 quilos de fios de cobre 
e na bolsa foi localizado uma 
faca de serra, um facão, uma 
serra e um alicate.

O homem foi levado para 
a Central de Flagrantes, onde 
entraram em contato com 
um dos sócios empresários 

do estabelecimento. Em sua 
defesa o acusado disse não ter 
cometido o crime e que apenas 
estava no posto.

Em pesquisa de anteceden-
tes criminais foi constatado 
que o homem já possui uma 
autuação em flagrante devido 
a outro furto de fios.  Ele foi 
preso em flagrante e enca-
minhado para a carceragem 
da DEIC, onde permanece á 
disposição da justiça. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Arquivo DHOJE



A-6Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
18 de junho de 2021COTIDIANO

Conselho Federal de Medicina 
publica novas Normas Éticas para 

Reprodução Assistida no Brasil

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

O conselho federal de Medicina (CFM) publicou no 
dia 15 de junho de 2021, um conjunto de normas éticas 
para a aplicação de técnicas de reprodução assistida 
no Brasil. 

Segundo a resolução Nº 2.294 de 2021, o número 
de embriões gerados em laboratório não poderá ser 
maior do que oito. Os pacientes envolvidos no processo 
devem definir quantos embriões quantos embriões se-
rão usados e quantos serão preservados por processo 
de conservação por congelamento. Essa manifestação 
deve ser entregue por escrito. 

Pelas novas regras, foram fixados limites de transfe-
rência de embriões de acordo com a idade da gestante. 
Mulheres de até 37 anos poderão inserir até dois embri-
ões e mulheres com idade superior a 37 anos poderão 
implantar até três. 

A resolução informa ainda, que técnicas de reprodu-
ção assistida não podem ser aplicadas com a intenção 
de selecionar o sexo ou quaisquer outras características 
biológicas do futuro filho, exceto para evitar doenças no 
possível descendente. 

A cessão do útero conhecida como “barriga de 
aluguel”, fica conforme a versão anterior da norma do 
Conselho Federal de Medicina (CFM), limitada a pessoas 
com vínculo familiar até 4º grau de parentesco, com a 
condição de que a cessionária tenha um filho biológico 
vivo. Esse procedimento é garantido também a casais 
homoafetivos. 

A resolução define que a doação de material genético 
para fins reprodutivos e a barriga de aluguel não podem 
ter interesses financeiros ou caráter lucrativo. 

Outra obrigação mantida foi à garantia de assistên-
cia à mulher que prestou o útero até o puerpério, com 
custeio de acompanhamento e atendimento médico 
necessário para a paciente. 

O relator da resolução, conselheiro Hiran Gallo, conta 
que o processo de debate envolve diferentes especialis-
tas no tema. “Essa revisão foi aprovada por unanimidade 
na câmara técnica, composta por representantes de 
sociedades científicas de diversas áreas, Sabemos que 
30% a 40% são acometidas por essa situação tão difícil 
que é procriar e a preocupação do CFM é melhorar a 
assistência a essas mulheres”, afirmou. 

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico 
ginecologista e obstetra, pós-graduado em Repro-
dução Humana

IMUNIZAÇÃO

Rio Preto iniciou na quar-
ta-feira (16) a vacinação do 
público de 50 a 55 anos contra 
a Covid-19. Segundo os dados 
da Secretaria de Saúde, foram 
12.323 pessoas imunizadas, 
se tornando o dia com mais 
vacinações contra a doença 
desde o início da campanha.

Ao longo do dia, principal-
mente no período da manhã, 
foram constatadas longas de 
filas. “Aconteceu no mundo 
inteiro filas para vacina, incluin-
do em países desenvolvidos, 
pois está todo mundo ansioso 
para tomar a vacina e quando 
abre quer ir no primeiro dia. 
Além disso, estamos entrando 
em uma etapa em que a po-
pulação é muito grande”, co-
mentou o secretário de saúde 
Aldenis Borim.

Durante a última live, o 
secretário afirmou que o mu-
nicípio deverá adotar novas 
estratégias nas próximas eta-
pas de vacinação. Segundo 
o cronograma do Governo do 
Estado de São Paulo, na quar-
ta-feira (23) começarão a ser 
imunizados o público de 43 a 
49 anos.

“A partir da próxima etapa 
vão ser pessoas mais jovens, 

Rio Preto registra recorde de vacinação 
com 12,3 mil doses aplicadas em um dia

então para a gente evitar o que 
tem acontecido nós vamos di-
vidir em faixas de idade. Exem-
plo: hoje vacina quem tem 46 
anos, amanhã quem tem 45 e 
assim por diante, para não ter 
aglomerações no mesmo dia”, 
afirmou Borim.

O secretário ainda ressal-
tou a importância das pessoas 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto registra recorde de vacinação com 12,3 mil doses aplicadas em um dia

Sérgio SAMPAIO

fazerem o cadastro no Vacina 
Já (https://vacinaja.sp.gov.br/) 
para acelerar o processo de 
vacinação. “O que demora não 
é a aplicação da vacina em si 
e sim o cadastro. Se a pessoa 
fizer o pré-cadastro, a fila anda 
mais rápido e conseguiríamos 
vacinar o triplo de pessoas”, 
afirmou.

Segundo os dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
247.699 doses até às 15h 
desta quinta-feira (17), sendo 
174.101 na primeira etapa e 
73.598 na segunda. Ao me-
nos 37,4% dos rio-pretenses 
já receberam a primeira dose 
e 15,8% já estão imunizados 
com as duas doses.

COVID

Estudo do HB mostra que remédio reduz em 37% risco de morte

Um estudo realizado por 
15 centros médicos, entre 
eles, o Hospital de Base de 
Rio Preto demonstrou que a 
administração do medicamento 
tofacitinibe reduz em 37% o 
risco de morte em pacientes 
hospitalizados em decorrência 
da Covid-19. O Centro Integrado 
de Pesquisa (CIP) do HB foi a 
instituição com mais voluntá-
rios, 119, o que representa 
41% dos 289 pacientes adultos 
internados nos 15 centros mé-
dicos brasileiros.

O estudo foi coordenado 
pelo Instituto Israelita de Ensino 
e Pesquisa, vinculado ao Hospi-
tal Israelita Albert Einstein, em 
parceria com a Pfizer, farmacêu-
tica que produz o tofacitinibe. 

Os resultados mostraram menor 
incidência de mortes ou falên-
cia respiratória por causa da 
Covid-19 entre pacientes que 
receberam o fármaco (18.1%) 
em comparação aos que rece-
beram o placebo (29.0%). O 
estudo também monitorou os 
participantes pelo período de 28 
dias e administrou o tofacitinibe 
por via oral.

Nesta quarta-feira (16), o 
estudo foi divulgado na revista 
médica The New England Jour-
nal of Medicine, uma das mais 
publicações médicas de maior 
prestígio no mundo.

Otavio Berwanger, médico e 
coordenador da pesquisa, disse 
que o tofacitinibe foi adminis-
trado no segundo estágio da 
evolução do coronavírus. A me-
dicação sucede a manifestação 

dos primeiros sintomas e ocorre 
quando o sistema imunológico 
começa a produzir uma resposta 
inflamatória exacerbada.

A cardiologista Lilia Nigro 
Maia, diretora do CIP do Hospital 
de Base, uma das investigado-
ras do estudo e autora do artigo 
na revista, explica que o sistema 
imune é ativado ao entrar em 
contato com o vírus. Só que, em 
alguns pacientes, essa ativação 
vai além da conta, provocando 
uma reação inflamatória impor-
tante. “O tofacitinibe age mo-
dulando o sistema imunológico 
para prevenir que aconteça esta 
reação. Utilizado no momento 
apropriado, o medicamento evi-
ta a lesão do pulmão e, princi-
palmente, a falência respiratória 
e a morte”, destaca Lilia.

O remédio começou a ser 

ministrado até três dias após 
a internação dos pacientes e 
utilizado por 28 dias ou até a 
alta hospitalar ou morte. Todos 
os participantes haviam rece-
bido o diagnóstico de infecção 
pela Covid-10 por meio do RT-
-PCR, e a maioria apresentava 
pneumonia em decorrência do 
coronavírus.

Todos os testes foram con-
ciliados com corticoides, não 
interferindo no tratamento pa-
drão já adotado pelos hospitais 
em combate ao vírus.

De acordo com a estudo, 
os eventos adversos observa-
dos naqueles que receberam o 
tofacitinibe foram similares aos 
dos pacientes que tomaram 
placebo, fazendo com que o seu 
uso seja considerado seguro 
pelos pesquisadores.

Da REPORTAGEM 

PANDEMIA SURPRESA

Relatório indica mais 
506 casos confirmados

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quinta-feira (17) mais 506 ca-
sos de Covid-19 no município, 
sendo 428 diagnosticados por 
exame PCR, 31 por TR soroló-
gico e 47 por TR antígeno. Com 
isso, a cidade chegou 82.466 
casos.

Foram registrados também 
mais 11 óbitos pela doença, 
com datas de notificação que 
variam entre os dias 13/06 
e 17/06. Desde o início da 
pandemia são 2.343 mortes, 
com uma taxa de letalidade de 
2,8%. Considerando apenas os 
dados de 2021 são 47.703 
casos e 1.421 mortes.

Nas últimas 24 horas, mais 
119 pessoas foram considera-

das recuperadas da Covid-19, 
totalizando 70.975 recupe-
rados, o equivalente a 86% 
dos casos. A cidade soma 
290.096 notificações de pa-
cientes com sintomas gripais 
e 257.547 testes realizados. O 
coeficiente de incidência é de 
17.735 casos para cada 100 
mil habitantes.

Atualmente Rio Preto conta 
com 983 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 478 
em UTI e 505 na enfermaria, 
sendo 543 residentes de Rio 
Preto e 440 de outras cidades 
da região. Dentre os casos já 
confirmados com Covid-19 são 
718 internações, com 376 na 
UTI e 342 na enfermaria. A taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
na região é de 88,9%.

Vinicius LIMA  

Pai transplantado recebe visita da filha nenê
A equipe multidisciplinar 

da UTI do Hospital de Base 
realizou um reencontro nesta 
quinta-feira (17). O paciente 
Victor Hugo passou por um 
transplante de pulmão e não 
via a filha de oito meses de 
idade há mais de 60 dias. Sem 
que ele soubesse, profissionais 
levaram a esposa, a filha e os 
pais do paciente para uma 
visita.

Victor sofria de fibrose císti-
ca e por isso precisou realizar o 
transplante de pulmão. A famí-
lia mudou-se de Contagem-MG 
para Rio Preto em novembro 
2019 só para o tratamento do 
paciente.

“Na região de Belo Horizon-
te não há esse tipo de trans-
plante, então nos mudamos 
para Rio Preto. Ele está se 
recuperando bem e foi muito 
emocionante ver ele reencon-
trando a filha”, comentou o 
pai do paciente, Paulo Lopes 
Moutinho.  Segundo ele, o 
filho deverá ficar ainda mais 
um mês no hospital antes de 
receber alta.

A fisioterapeuta do HB Vi-
viane Queiroz foi a idealizadora 
da iniciativa. “Todos pacientes 
que passam por transplante de 
pulmão tem um longo período 
de recuperação. No caso do 

Victor, ele vinha apresentando 
dificuldades na recuperação. 
Ele melhorava em um dia, mas 
depois voltava para estaca 
zero. Resolvemos trazer a fa-
mília como forma de incentivar 
e estimular que ele melhore”, 
contou.

Com o pretexto para manter 
a surpresa, a equipe multidis-
ciplinar alegou que levaria o 

Vinicius LIMA 

Divulgação

paciente para dar uma volta no 
interior da instituição. Ao sair 
da UTI, Victor Hugo se deparou 
com os pais, Efigênia e Paulo, 
a esposa Alexa e a filha Ema-
nuela. A primeira reação de 
Victor, foi pedir para segurar a 
filha. Por alguns minutos, pai 
pode matar a saudade que 
trazia consigo nos últimos 60 
dias.

Divulgação

O paciente Victor 
Hugo passou por um 
transplante de pul-
mão e não via a filha 
de oito meses de ida-
de há mais de 60 dias
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2021

A Prefeitura do Município de Cedral faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Eletrônico n.º 
13/2021, que tem por objeto o registro de preços de mate-
riais de higiene e limpeza para o atendimento das neces-
sidades de todos os setores da administração. O certame 
será realizado através do sistema de Licitações do Banco 
do Brasil, em sessão pública, por meio da internet, pelo 
site www.licitacoes-e.com.br. O recebimento das propostas 
será até as 09h00 do dia 1.º de julho de 2021 e o início da 
sessão de disputa de preços às 10h30 do dia 1.º de julho de 
2021. O Edital de inteiro teor está à disposição dos inte-
ressados no site da Prefeitura Municipal de Cedral (www.
cedral.sp.gov.br) Outras informações poderão ser obtidas 
pelo e-mail: licitacao@cedral.sp.gov.br.
Prefeitura Municipal de Cedral, 17 de junho de 2021; 91.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa.  

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2021
CHAMADA PUBLICA Nº 01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: DEZUTI BONFIM GARDINO
CPF nº 095.630.128-28
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar/PNAE, neste Município de Monte Aprazí-
vel/SP,  o item 22 (PEIXE TIPO TILÁPIA – 500 kg).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será até 31/12/2021 ou na 
entrega total dos produtos.
VALOR GLOBAL: R$19.950,00 (dezenove mil, novecentos 
e cinquenta reais).
Monte Aprazível, 01 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2021
CHAMADA PUBLICA Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: APJ ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 
AGRÍCOLAS DO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ E OUTROS
CNPJ sob nº 17.710.517/0001-77
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar/PNAE, neste Município de Monte Aprazí-
vel/SP,  o item 21 (Ovos – 3.000 dúzias) 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será até 31/12/2021 ou na 
entrega total dos produtos.
VALOR GLOBAL: R$21.000,00 (vinte e um mil reais).
Monte Aprazível, 01 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2021
CHAMADA PUBLICA Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: THIAGO CURTOLO PLAZA
CPF nº 282.318.938-65
OBJETO: Aquisição de de gêneros alimentícios da Agricul-
tura Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/PNAE, neste Município de Monte 
Aprazível/SP,  o item 1 (Abacaxi Pérola – 1.000 kg), item 9 
(Cenoura – 642 kg), item 13 (Laranja Pera – 1.500 kg)  e o 
item 19 (Mexerica Pocan – 1.500 kg)
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será até 31/12/2021 ou na 
entrega total dos produtos.
VALOR GLOBAL: R$19.996,58 (dezenove mil, novecentos 
e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos).
Monte Aprazível, 01 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 27/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 44/2021
OBJETO: Aquisição de aparelho de ultrassom destinado a 
Centro de Saúde II "Hélio Lischiotto".
Data da realização da Sessão Pública: 02/07/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 17 de junho de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 31/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 50/2021
OBJETO: Aquisição de motocicletas para uso da Adminis-
tração e para o sorteio Show de Prêmios.
Data da realização da Sessão Pública: 06/07/2021
Horário: 15h00min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 17 de junho de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EXTRATO DO PRIMEITO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADM. 32/2020

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020
CONCESSOR: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONCESSIONÁRIA: ERIVALDO JOSÉ TEIXEIRA 
049811712480
CNPJ sob o nº 36.230.389/0001-09
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto pror-
rogar o prazo de vigência do contrato de Concessão de 
Uso Remunerado do imóvel “Bar da Bocha”, localizado no 
Centro de Lazer do Trabalhador, na Rua Washington Luiz, 
observando-se o regulamento interno do referido serviço 
público, conforme no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência previsto na Cláusula 2ª fi ca 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados da data de 
assinatura do presente Termo até a data de 15 de junho de 
2022, podendo ser prorrogado a critério da Administração.
VALOR MENSAL: 10 UFESP’s,

Monte Aprazível, 15 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO PRIMEITO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
ADM. 33/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020
CONCESSOR: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONCESSIONÁRIA: MARÍLIA SCRINOLI 37855824804
CNPJ sob o nº 36.840.745/0001-06
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto pror-
rogar o prazo de vigência do contrato de Concessão de Uso 
Remunerado do imóvel “Bar do Iate Clube”, localizado na 
Avenida Brasília, às margens da represa “Lavínio Luchesi”, 
observando-se o regulamento interno do referido serviço 
público, conforme no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência previsto na Cláusula 2ª fi ca 
prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados da data de 
assinatura do presente Termo até a data de 15 de junho de 
2022, podendo ser prorrogado a critério da Administração.
VALOR MENSAL: 35 UFESP’s,
Monte Aprazível, 15 de junho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL –

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO (PRESENCIAL). A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos 
interessados a retificação do edital referente ao Pregão Presencial nº 054/2021; Ata de Registro de Preço nº 049/2021 e 
objeto do Processo nº 090/2021. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos 
prédios públicos do município de Guapiaçu/SP. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 01 de julho de 2021, às 09:00 
horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 18/junho/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, 
Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 17/junho/2021. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
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DOCES DOS SONHOS VI
Renata e Marcelo prometem um serviço bem adestrado enquanto 
canções francesas embalam a trilha sonora, numa atmosfera de 
quadros de cenas francesas em fotos emblemáticas. Funcionará 
de meio-dia às 18 horas durante o lockdown. Depois, passará a 
atender das 14 às 20 horas. Entre as coisas positivas que essa 
pandemia nos deixará como herança é fazer o mundo pensar 
e refletir melhor sobre a vida, sua brevidade que nos estimula 
prazeres inerentes.

REFERÊNCIA  
Ginecologista e obstetra, o doutor Marcos Colombo 
é quem realiza os exames de ultrassonografia nas 
gestantes atendidas na Togni. Especialista em 
Medicina Fetal pela Fundação de Medicina Fetal 
latino-americana (FMF-la), o profissional tem 
experiência em identificar alterações, que podem 
impactar na saúde do bebê e da mãe.Além 
de atender na Togni, Colombo é preceptor da 
Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem da Santa Casa de Votuporanga/
UNIFEV e docente do curso de Medicina da Unifev. 

ANIVERSÁRIOS 

ESSES, OS ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA: 18, sexta-
feira: Dia do Químico, Dia do 
Emigrante Japonês,Vera Nice 
Bonfá Martucci, Ivan Togni Filho, 
Ricardo Vançan (cantor Seu 
Moço), Sônia Celeste Menezes, 
Cel ia  Reg ina Costa,  Le lé 
Arantes, Dênio Munia Benfatti, 
Fábio Marques dos Santos, 
ex-presidente do Brasil (34º ) 
Fernando Henrique Cardoso, 
Lizleila Abdala Martingo, Maria 
Bethânia, Paul McCartney, Waldir 
Antônio Tognola, Paulo Roberto 
Freitas, Pedro Carlos de Paula 
Ferreira Filho. 19, sábado: 
Dia do Cinema Brasileiro, Ana 
Maria Mattos, José Pattini Neto, 
Daniel Rondano, Lígia Ramos 
Cal, Ricardo Carvalho, Valéria 
Homsi Maioli. 20, domingo: 
Marco Aurél io Van Erven, 
Carmen Lívia Mansor, Chico 
Buarque de Holanda, Cláudia 
Abinagem Nazareth, Poty Peloso 
Jorge, juiz de Direito Paulo 
Roberto Zaidan Maluf, juiz de 
Direito Diego Goulart, cantora 
Cindy Lauper, Diva Cherubini 
Bergmann, Giulia Nagamine,ator 
Kadu Moliterno, Leonel Ritchie, 
atriz Nicole Kidman, Otávio 
Mesqui ta ,Va ldney C icon i . 
21, segunda-feira: Inicio 
do Inverno, Dia da Mídia, Dia 
do Imigrante, Dia Universal 
Olímpico, aniversário  de Cedral, 
839- nasceu no Rio de Janeiro, 
Joaqu im Mar ia  Machado 
de Assis escritor brasileiro, 
considerado por muitos críticos, 
estudiosos, escritores e leitores 
um dos maiores, senão o maior 
nome da literatura do Brasil. 
Foi o primeiro presidente da 
Academia Brasileira de Letras. 
Morreu no Rio em 1908 aos 
69 anos. 1905-nasceu em 
Paris, na França o escritor Jean 
Paul Sartre, filósofo, escritor 
e crítico francês, conhecido 
c omo  r e p r e sen t an t e  do 
existencialismo. Sartre morreu 
em 1980, em sua cidade natal. 
Ex-primeira dama do Estado de 
São Paulo, D.Ika Fleury, José 
Eduardo Rímoli (Formigão) ex-
presidente do Automóvel Clube, 
Beatriz Parsekian, Eduardo 
Kalmus, senador  Eduardo 
Suplicy, Paulo Macedo Garcia 
Filho, Paulo Mário Cantoni, 
Príncipe Willian Arthur Phillip 
Louis, Roberto Habib Zahra. 
22, terça-feira: Aimar Ribeiro, 
Luciana Matarazzo Ribeiro 
Soubhia, Ana Maria Trabulsi 
Cury, Célia Guimarães Accorsi, 
Débora Cristina Haddad, atriz 
Meryl Streep, Maria Lucia Funes 
Navarro da Cruz, Nilzo Nazareth 
Neto. 23, quarta-feira: Elza 
Soares, Heloisa Helena Facio 
Abudi, Maria Rita Nassif, cantor 
Sérgio Reis, Lucia Candida 
Domingues da Silva Liso. 24, 
quinta-feira: Dia de São João, 
os gêmeos João Batista Trabulsi e 
Antônio Fernando Trabulsi, Maria 
Gabriella Lourenço de Arnaldo 
Silva, Betinho Lofrano, Eloisa 
Mattos,Wagner Colaiacovo, 
D o m  O r a n i  Te m p e s t a , 
Arcebispo do Rio de Janeiro; 
Abadia Megid, Heitorzinho 
Jalles Guimarães,João Matioli, 
Avent ino F i l l iage (T in inho 
Camiseiro), Reinaldo Lourenço, 
1935-Morreu Carlos Gardel.

DOCES DOS SONHOS I

Para acalentar a saudade daqueles que amam viajar e incluem 
Paris entre suas preferências, a jovem empresária Renata Salvi 
Ferreira, esposa do doublé de empreendedor e cantor, Marcelo 
Dadona Nunes, o famoso Jeca, integrante da dupla “Fiduma e 
Jeca”, em grande ascensão no cenário artístico sertanejo, estará 
abrindo a franquia do “Café du Centre” na próxima terça-feira, dia 
22, na Rua Pernambuco, ao lado do El Toro, onde antes havia 
uma lojinha.

DOCES DOS SONHOS V  

Rio Preto vai ganhar um point de gente elegante, sem dúvida, com 
referências de qualidade, luxo e sofisticação para se compartilhar 
momentos com amigos- profiter de la vie (aproveitar a vida) como 
dizem os franceses, principalmente nessa época de lockdowns 
e difíceis reencontros. As excelências da cozinha francesa vão 
se debruçar sobre os rio-pretenses, que deverão se deliciar 
degustando croissants, quiches, marrons, o croque monsieur-o 
misto-quente francês (decorado com pétalas de rosas)- e delícias 
açucaradas montadas no capricho, em taças decoradas com 
algodão doce, bombons, barras de chocolate, cujas apresentações 
caprichadíssimas, nos remetem aos grandes chefs pâtissiers 
franceses acompanhados de cafés, chás e os deliciosos sabores 
dos achocolatados. E até o imprescindível champagne. 

São José do Rio Preto, sexta-feira
18 de junho de 2021

DOCES DOS SONHOS II 

Trata-se de um café alinhando com a atmosfera art nouveau que 
envolve Paris e nos entrega a Cidade-Luz de mão beijada. Algo 
entre o Café Tortoni de Buenos Aires e o Café Florian na Piazza 
San Marco, em Veneza, sem os rebuscamentos típicos da art 
nouveau. A casa é uma franquia que tem matriz em Itapema, 
Santa Catarina, com filiais em Curitiba, Gramado, Florianópolis, 
Campo Grande, Brasilia, Campinas, São Paulo e no Canadá, na 
maravilhosa Calgary.

A-8

SEM FESTA JUNINA
Santo Antônio, São João e São 
Pedro podem tirar o cavalinho 
da chuva. Levaram um balão 
do prefeito. Se esperavam ser 
homenageados com grandes 
festas, como em anos passados, 
agora conseguem, no máximo, 
uma festa d iu rna.  E  sem 
aglomerações, sem quadrilha e 
nem gente pulando a fogueira. 
O máximo, para matar a saudade 
da gastronomia típica, será uma 
comemoração familiar, para 
ensinar às crianças a nossa 
memória afetiva junina. O prefeito 
Edinho Araújo confirmou o início 
do lockdown noturno para ontem 
das 18 da noite às 6 da manhã, 
até o dia 2 de julho, acatando 
a recomendação do Comitê 
Gestor de Enfrentamento do 
Coronavírus. 

FEIJOADA
Amanhã tem feijoada novamente 
no Automóvel Clube, na hora do 
almoço com animação de Odilon 
Wagner. 

DOCES DOS SONHOS IV

Pode-se esperar ali, um robusto tributo à França de Victor Hugo, 
Edith Piaf, Christian Dior, Napoleão Bonaparte, Alain Delon, Claude 
Monet, Coco Chanel, porque os sedutores pratos salgados e doces 
são uma vitrine da confeitaria de forte traço francês e têm uma 
consistência de receitas tradicionais revisitadas, atestando cuidado, 
incluindo novos sabores, escoltados pelo verniz contemporâneo, 
com resultado encantador. O croissant, o Santo Graal da boulangerie 
francesa, inicia a eloquente história de ternura onde os doces, 
que dificultam nossas culpas, estão lá no cardápio cintilando 
expectativas.

DOCES DOS SONHOS III 

Símbolo da hospitalidade brasileira, o café terá sua presença 
marcante, dividindo o protagonismo com a pâtissière e 
chocolatière com acento gaulês, determinado por baristas de 
grande competência. A unidade rio-pretense recebeu uma 
montagem primorosa, cujo investimento beira os R$ 500 mil, de 
acordo com as determinações da matriz, mostrando que desde 
cedo o casa já se destaca pelo empreendedorismo, oferecendo 
plats de coeur como cremes, gâteaux, bombons. 

Advogado 
tributarista 
e fiscal de 
Imposto 
de Renda 
aposentado, 
Dr.Osmar 
Honorato e 
a adminis-
tradora de 
negócios 
Solange 
Ferreira 
Lima (Sol)

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

Engenheiro 
Dr. José Luiz 

Salvador e 
Ana Cristina 

Bicudo de 
Oliveira Sal-

vador- ele, 
proprietário 
da EES em-

presa de 
energia e 

telecomuni-
cações

LOVE IS IN THE AIR V
Com o cotidiano fazendo a dimensão dessas quatro letras mágicas, 
o amor- esmaecerem e perderem intensidade e o relacionamento 
criando ajustes ao longo do tempo, é normal que aos poucos sejam 
substituídas pela compreensão, parceria, amizade, respeito e 
afeição. Não é fácil subverter os arquétipos dos jovens apaixonados 
que compartilham lembranças, esperanças, sonhos e ideais. O 
cotidiano de um casal, tem uma fragilidade de cristal e para não 
petrificar os sonhos, se faz necessário colecionar com carinho, os 
bons momentos. Só assim, o amor toma a exuberância do infinito, 
para não transformar o relacionamento em mirrados fiapos que se 
perdem ao menor bafejo do vento. Inquietações filosóficas à parte, 
esses casais que a cada edição da coluna, venho homenageando 
pelo Mês dos Namorados, mostram no cotidiano que souberam 
até hoje, reinventar os momentos de felicidade. São nomes de 
destaque no nosso high, sempre festejados porque exibem a 
afetividade e o companheirismo, passaporte para que duas pessoas 
tenham acesso ao infinito do melhor dos sentimentos. 

        NAMORADOS 

 Engenheiro agrônomo Dr. Waltinho Sternieri e a médica 
Dra.Valéria Braga Braile Sternieri, diretora da Braile Bio-

médica.

         NAMORADOS 

         NAMORADOS 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DESPACHO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 72/2021
Objeto: Dispensa de licitação para contratação da Fundação 
Vunesp, visando a realização de processo seletivo.
Tendo em vista o parecer jurídico da douta Procuradoria 
Geral de Município opinando pela legalidade do ato; con-
siderando os diversos julgados do E. Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo pela regularidade da dispensa de 
licitação para contratação da instituição, em especial o TC 
037460/026/11; e, por fi m, tendo em vista as diversas con-
tratações já realizadas por outros órgãos públicos com essa 
instituição, dispenso e ratifi co, nos termos do artigo 26 da 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, a dispensa de lici-
tação, com fulcro no inciso XIII do artigo 24 da Lei 8.666/93, 
em favor da Fundação para Apoio ao Vestibular da Universi-
dade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” - VUNESP, 
para prestação de serviços de planejamento, organização 
e execução de todas as fases necessárias para realização 
do processo seletivo para contratação de professores PEB 
I e PEB II nos termos da proposta técnica e comercial nº 
165/2021 da VUNESP. Fabiana Zanquetta de Azevedo – 
Secretária Municipal de Educação
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 79/21
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA 
Objeto: Aquisição de 40.000 ampolas (1 ML) de morfi na 
10mg/ml, para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da dissemi-
nação do “CORONAVIRUS” no município. Fund. ART. 24, IV 
DA LF 8666/93. SMS.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 80/21
Contratada: ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI-
PAMENTOS MEDICOS EIRELI.
Objeto: aquisição de 150 unidades de reanimador manual, 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS” no município. Fund. ART. 24, IV DA LF 
8666/93. SMS.
EXTRATO 
1. TERMO DE ADITIVO
Tomada de Preços nº 32/20 – Contrato nº TOP/0033/20
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMEL. Fabio P. D. Marcondes.
EXTRATO 
2. TERMO DE ADITIVO
Tomada de Preços nº 32/20 – Contrato nº TOP/0033/20
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido  
em aproximadamente 49,86168978540796% e ,fi ca suprimi-
do em aproximadamente 20,69086351179547%, ambos do 
valor inicial do contrato supramencionado. SMEL. Fabio P. 
D. Marcondes.
EXTRATO 
2. TERMO DE ADITIVO
Pregão eletronico nº 281/20 – Contrato nº PRE/0124/20
Contratada: LM Serviços de Agenciamento de Mão de Obra 
Eireli 
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido  
em aproximadamente 21,29% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMEL. Fabio P. D. Marcondes.
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 79/2021 
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
Objeto: Aquisição de 40.000 ampolas (1 ML) de morfi na 
10mg/ml – Empenho nº 11434/2021 – R$100.000,00 – En-
trega Imediata. 
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação Nº 80/2021 
Contratada: ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI-
PAMENTOS MEDICOS EIRELI
Objeto: aquisição de 150 unidades de reanimador manual, 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS”– Empenho nº 11438/2021 – R$19.935,00 

– Entrega Imediata. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021
ATA Nº 0490/21
CONTRATADA: AGROMASS BRASIL – IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valor 
Unitário – Item 07 - R$0,89 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021
ATA Nº 0491/21
CONTRATADA: MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valor 
Unitário – Item 03 - R$13,92 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021
ATA Nº 0492/21
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valor 
Unitário – Item 14 - R$0,39 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2021
ATA Nº 0493/21
CONTRATADA: MAIARA GOMES INFORMATICA ME
OBJETO: Fornecimento de umidifi cador e pulseira de identi-
fi cação - Valor Unitário – Item 02 - R$0,34 – SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2021
ATA Nº 0494/21
CONTRATADA: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos utilizados 
no atendimento de pacientes com COVID 19 - Valor Unitário 
– Item 02 - R$24,800 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2021
ATA Nº 0495/21
CONTRATADA: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FAR-
MACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos utilizados 
no atendimento de pacientes com COVID 19 - Valor Unitário 
– Item 12 - R$16,500 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2021
ATA Nº 0496/21
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO 
49710029878
OBJETO: Fornecimento de material médico (cânulas) para 
uso no combate COVID 19 - Valor Unitário – Item 17 - 
R$89,97 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2021
ATA Nº 0497/21
CONTRATADA: SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de celular 19 - Valores Unitários – 
Item 01 - R$800,00; - Item 02 - R$800,00 – SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2021
ATA Nº 0498/21
CONTRATADA: MM BRASIL ALIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de ovos de galinha- Valor Unitário – 
Item 01 - R$5,80 – SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior
 - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2021
ATA Nº 0499/21
CONTRATADA: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS E PRODUSTOS HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos utilizados 
no atendimento de pacientes com COVID 19 - Valor Unitário 
– Item 11 - R$9,300 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2021
ATA Nº 0500/21
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de produtos alimentícios - Valor 
Unitário – Item 03 - R$1,50 – SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2021

ATA Nº 0501/21
CONTRATADA: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de produtos alimentícios - Valores 
Unitários – Item 01 - R$2,77;- Item 02 - R$0,79  – SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 199/2021 – Processo 
11.649/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de software 
(sistema Operacional) para ser instalado nos microcom-
putadores novos adquiridos e nos microcomputadores da 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on line com início dia 11/06/2021, sendo adjudicados os 
itens a empresa declarada vencedora: BELA BELI STORE 
LTDA ( 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. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 490/2020
Tendo em vista a decisão proferida pelo E. Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo – TJ/SP nos autos do 
processo 1054040-35.2020.8.26.0576, comunicamos aos 
interessados que será retomado o andamento da licitação e, 
assim, será reaberto o prazo para apresentação das razões 
recursais, prosseguindo-se a licitação nos termos da lei de 
regência. Celia Candida Faria – Pregoeira. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Concorrência Pública nº 04/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE RE-
CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICÍPIO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA III DO 
DER/SP – SEC. MUN. DE OBRAS. Informamos que foram 
disponibilizados esclarecimentos relativos a este procedi-
mento licitatório no seguinte endereço: http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action   e fi ca, desde já, 
fazendo parte integrante do instrumento convocatório, sendo 
válido para todos os efeitos legais o documento original 
encartado nos autos, a disposição dos interessados.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
185/2021 – PROCESSO Nº 11.613/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
de informática em atendimento as unidades e departamen-
tos da Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 21/06/2021 às 11:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
208/2021 – PROCESSO Nº 11.775/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de sabonete líqui-
do para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 21/06/2021 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
150/2021 – PROCESSO Nº 11.280/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de aventais 
em atendimento a assistência das Unidades de Saúde no 
combate ao COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epí-
grafe para o dia 21/06/2021 às 16:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 270/2021, processo 12.137/2021, objetivando o registro 
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de preços para aquisição de materiais odontológicos para a 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 05/07/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 260/2021, processo 12.112/2021, objetivando a aquisição 
de mobiliário (cadeiras) para atender a estrutura da nova 
sede da Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico 
Neg. de Turismo. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 02/07/2021, 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.

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 35.331 DE 17 DE JUNHO DE 2021
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do 
Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto 
n.º 17.683 de 13 de janeiro de 2017, resolve:
Art. 1º. Por força de decisão judicial prolatada no Agravo de 
Instrumento nº 2111806-74.2021.8.26.0000, que deferiu a 
antecipação da tutela, nos autos do Mandado de Segurança 
nº 1020887-74.2021.8.26.0576, em trâmite na 2ª Vara da 
Fazenda Pública de São José do Rio Preto, fi cam suspen-
sos os efeitos da Portaria nº 35.136, de 05 de março de 
2021, até o julgamento fi nal do mérito da questão.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção. 
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.943
DE 16 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre os pontos facultativos nas repartições públicas 
municipais para o segundo semestre do ano de 2021.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e nos termos do art. 64, VI, da Lei 
Orgânica do Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Sem prejuízo dos feriados previstos na Legislação 
pertinente, fi cam declarados facultativos os pontos nas re-
partições públicas municipais, para o segundo semestre do 
ano de 2021, nas seguintes datas: 
I -  06 de setembro (segunda-feira) - antecedendo o 
Feriado Nacional – Independência do Brasil;
II -  11 de outubro (segunda-feira) - antecedendo o Fe-
riado Nacional – Nossa Senhora Aparecida;
III -  01 de novembro (segunda-feira) - antecedendo o 
Feriado Nacional – Dia de Finados;
IV -  24 de dezembro (sexta-feira) - antecedendo o Feria-
do Nacional – Natal;
V -  31 de dezembro (sexta-feira) - antecedendo o Feria-
do Nacional – Confraternização Universal.
§ 1º O ponto facultativo obrigatório do dia 28 de outubro, em 
que se comemora o Dia do Servidor Público, fi ca transferi-
do para o dia 01 de novembro, conforme inciso III do caput 
deste artigo.
§ 2º Os servidores que desempenham atividades essenciais 
e de interesse público, e que trabalharem nas respectivas 
datas, não terão computadas como extraordinárias as horas 
trabalhadas em sua jornada usual.
§ 3º Caberá ao Secretário da pasta verifi car a necessidade 
de expedir o ato normativo necessário para disciplinar a 
manutenção dos serviços essenciais e eventuais serviços 
de interesse público que fi carão mantidos em funcionamento 
normal.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 16 de junho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LUÍS 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.

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

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 
009/2020
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: MARIA CRISTINA GARCIA
OBJETO: Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de assistência técnica e manutenção 
corretiva e preventiva dos equipamentos registradores 
de ponto eletrônico (REP) e cartográfi cos instalados nas 
dependências da EMURB e nos locais aonde seus funcio-
nários prestam serviços, incluindo suporte técnico e plantão 
técnico presencial, com fornecimento de mão de obra, peças 
e outros materiais necessários a execução dos serviços, 
conforme especifi cações constantes do presente Termo de 
Referência.
VALOR MENSAL: R$ 660 (Seiscentos e sessenta reais)
VALOR GLOBAL: R$ 7.920,00 (Sete mil e novecentos e 
vinte reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste termo 
aditivo será por 12 (doze) meses, iniciando- se na data de 
17 de junho de 2021 e seu fi nal na data de 16 de junho de 
2022.
DATA DA ASSINATURA: 15 de junho de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 009/2020; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 15 de junho de 2021.
__________________________________________

RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

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

P O R T A R I A    Nº   428

 De 18 de junho de 2021
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de 
suas atribuições legais,   
CONCEDE:
Art. 1º Ao servidor estatutário WILLIAN DOS SANTOS LIMA, 
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO - TEC. INFORMAÇÃO E CO-
MUNICAÇÃO, lotado na Gerência de Gestão de Cadastros 
da Coordenadoria Administrativa do Regime Próprio de Pre-
vidência do Município de São José do Rio Preto – RIOPRE-
TOPREV, afastamento por 2 (dois) anos, sem vencimentos 
ou remuneração, com prejuízo das demais vantagens do 
cargo, para tratar de interesses particulares, conforme o 
artigo 117 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos 
desta a partir de 21 de junho de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 21 de junho de 2021.
 Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 18 de junho de 2021.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, arquivada no livro de Portarias da RIOPRE-
TOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO DESPACHO DE REVOGAÇÃO - LEILÃO nº 
01/2020 – PROC. nº 09/2020
Objeto: Alienação de materiais, veículos e equipamentos 
usados, sucateados e inservíveis pertencentes ao SeMAE.
CONSIDERANDO a manifestação da Comissão designada 
pela Portaria nº 142/2019, solicitando o cancelamento do 
certame em razão da defasagem dos quantitativos e valores 
estimados, FICA REVOGADO o certame em epígrafe, nos 
termos facultados no art. nº 49 da Lei 8.666/93 e súmula de 
jurisprudência nº 473, do STF.
S. J. Rio Preto, 16.06.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente 
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2021 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 55/2020 – PROCESSO 77/2020
Contratada: QUEST COMERCIO E SERVIÇOS PARA SA-
NEAMENTO E PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 30.06.2021. 
Data da autorização: 15.06.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 60/2020.
OBJETO: Registro de preços visando a eventual aquisição 
de aparelhos condicionadores de ar tipo Split Hi Wall e Piso 
Teto Inverter, ambos modelos INVERTER, para serem utili-
zados nas diversas unidades do SeMAE 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2020; DETENTORA 
DA ATA: SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP; Valor unitá-
rio Registrado: Item 1 - R$ 1.890,00; Item 2 – R$ 3.640,00; 
Prazo de Vigência: 12 meses.
Data da Assinatura: 18.12.2020; Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 17.06.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
42/2021 – PROCESSO SICOM 3170/2021
Objeto: Registro de Preços de empresa especializada para 
fornecimento de 120.000 kg (cento e vinte mil quilogramas) 
de Cloro Liquefeito (CAS 7782-50-5) acondicionado em 
cilindros com capacidade de 900 kg para uso na desinfecção 
do efl uente fi nal (esgoto tratado) da ETE Rio Preto e servi-
ços de inspeção e manutenção do sistema adutor de cloro 
liquefeito (manifold) e dos 24 (vinte e quatro) cilindros, de 
propriedade do SeMAE de São José do Rio Preto – SP.
Sessão pública realizada on line no dia 14.06.2021, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora SABARÁ QUIMICOS E 
INGREDIENTES S.A. para o item. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
42/2021 – PROCESSO SICOM 3170/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 17.06.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 47/2021 – PROCESSO SeMAE nº 54/2021 
– PROCESSO SICOM 3187/2021
IMPUGNANTE: RENOVAR MEDIÇÃO LTDA.
Vistos, etc, recebo a impugnação porque tempestiva e 
NEGO PROVIMENTO ao pedido, mantendo-se o Edital e 
seus Anexos irretocáveis. 
S. J. Rio Preto 17.06.2021 – Leandro Garcia Freitas - Geren-
te Comercial e de Relações com o Usuário.
EXTRATO DE DECISÃO – P.A.D. nº 01/2021
Vistos e etc, Recebo o r. parecer jurídico nº 165/2021 a fl s. 
279/283, como fundamento de decidir para acolher o parecer 
da comissão disciplinar que apurou nos fatos havidos nos 
autos do PAD nº 01/21 e deixo de aplicar qualquer responsa-
bilização funcional em face do sindicado J.P. S., servidor au-
tárquico, por ausência de provas de infração funcional cuja 
autoria pode lhe ser atribuída. No mesmo sentido, aplico ao 
servidor O.S., servidor autárquico, a pena de suspensão por 
60 (sessenta) dias por ter se valido de seu cargo e função 
para captar clientes para si como prestador de serviços pri-
vado ou para outrem profi ssional conhecido por ele durante 
o horário de seu expediente funcional, deixando de ser leal 
à instituição, infringindo o art. 204, inciso II, do Estatuto do 
Servidor Público, e incorrendo na proibição constante do art. 
205, inciso XVIII, do mesmo diploma, na forma do que foi 
apurado no PAD em epígrafe, e x vi art. 218 e art. 223, todos 
da Lei Complementar Municipal nº 05/1990.
S. J. Rio Preto, 17.06.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

EXTRATO 

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
CONTRATO Nº: 159/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: PAULO ALBERTO FRESNEDA
Fica rescindido amigavelmente o contrato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
PRÊMIO NELSON SEIXAS 2021 
EDITAL 01/2021–SMC – INCENTIVO À PESQUISA EM ARTE E CULTURA 
HABILITADAS(OS) / INABILITADAS(OS) 
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto divulga ao público 
interessado, as(os) candidatas(os) habilitadas(os) e inabilitadas(os), 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.  
Os recursos, quando o caso, deverão ser encaminhados ao e-mail 
editaisnelsonseixas@riopreto.sp.gov.br, até às 17h do dia 24/06/2021. 
HABILITADOS: 
Nome / Razão 

Social 
CPF / CNPJ Projeto Situação 

Abner Felipe 
Rafael 45856147880 Trabalho ou 

hobby? HABILITADO 

Adas Oliveira 
da Silva 

36874198866 Diário de 
desenvolvimen
to: da arte ao 
jogo 

HABILITADO 

Adrean Vieira 
Rodrigues 

45901426860 Análise prático 
- interpretativa 
do "quarteto 
no. 1" de 
Heitor Villa-
Lobos 

HABILITADO 

Adriana 
Cristina 
Sanches 
Caratori 

14746966869 Rio Preto 
criativo 

HABILITADA 

Adriano 
Augusto 
Ferreira 

17182764865 A narrativa da 
luz 

HABILITADO 
 

Adriano César 
Martins 

28108461898 Um olhar 
fotográfico 
para o 
patrimônio 
turístico de 
São José do 
Rio Preto 

HABILITADO 
 

Adriano de 
Oliveira 
Olgado  

33478083800 Um paradoxo 
entre o existir e 
o resistir: 
memórias 
caipiras de 
Renato 
Teixeira 

HABILITADO 
 

Adriano 
Gabriel dos 
Reis ME 

20.990.371/00
01-75 

Compositores 
Riopretenses 

HABILITADO 
 

Ailton Rodrigo 
Pereira 

21583232800 Eu conto - 
cenas urbanas 

HABILITADO 
 

Akila Viviane 
Relke Kneube 
Moreira 

00424677997 A festa 
encantada ... 
Para todas as 
crianças 

HABILITADA 

Alana Cristina 
Ornellas 

40.630.395/00
01-20 

Estereótipos 
das danças de 
salão 

HABILITADA 

Alberto Pires 
Alvarez Patti 
Sabella 

22340699800 O timbre dos 
sintetizadores 
analógicos 

HABILITADO 

Alex Duarte 03751124489 Criação e 
aplicação de 
vivências 
práticas de 
musicalização 
no âmbito 
escolar: 
pesquisas com 
a escuta e 
análise ativa 

HABILITADO 
 

Alexandra 
Aparecida da 
Costa 

27367366807 Consciência 
corporal para 
bailarinos 

HABILITADA  
 

Alexandre de 
Almeida 
Manchini 
Junior 

34876366896 Estrangeirismo
, profanação e 
memória: as 
investigações 
expressivas do 
Núcleo 
Arcênico de 

HABILITADO 
 

Criações 
Alexandre 
Henrique 
Borges Gabriel 

35145410867 O baixo 
elétrico e suas 
características 

HABILITADO 

Alexandre 
Vinícius 
Estevanato 

29.686.282/00
01-04 

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

HABILITADO 

Alexandre Wolf 
Sanches 

33161807880 Miqrocontos HABILITADO 

Alexia da 
Costa Teixeira 
de Lima 

45314087804 Corpo em 
movimento: 
como articular? 

HABILITADA 

Allan Alves 
Arrosti 

22631148827 Por trás da 
composição 

HABILITADO 

Altitude 
Comércio e 
Recreação 
Esportiva Ltda 
/Cia Dos Pés  

04.340.806/00
01-80 

Atuação 
cenográfica 

HABILITADO 

Amanda Thaís 
dos Santos 
Cândido 

39991374876 Bonecas 
artesanais : um 
estudo de caso 
dos impactos 
positivos na 
utilização de 
bonecas com 
propósito como 
ferramenta 
pedagógica na 
afirmação de 
diversidades 

HABILITADA 

Amine Maria 
Boccardo  

42.091.159/00
01-09 

Novas leituras 
para novos 
leitores 

HABILITADA 

Ana Paula de 
Freitas Ribeiro  

37.980.973/00
01-44 

Da produção 
audiovisual à 
medicina - a 
importância da 
cultura sino-

HABILITADA 
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brasileira, nipo-
brasileira e 
coreano-
brasileira  para 
o interior 
paulista. 

Ana Paula 
Ribeiro Egide 

28371948832 Um olhar 
atento para a 
Casa do Hip-
Hop de São 
José do Rio 
Preto e suas 
contribuições 
culturais a 
cidade 

HABILITADA 
 

Ananda Volpi 
Borghi  

Não 
preenchido 

Conhecendo 
as funções dos 
músculos e 
técnicas para 
desenvolvimen
to e melhor 
desempenho 
no canto 

HABILITADA 

Anderson (não 
colocou 
sobrenome) 

32876153866 Entre cores HABILITADO 

Anderson Niels 
Belisário da 
Silva  

12.950.141/00
01-54 

O 
entendimento 
aprimorado da 
manipulação! 

HABILITADO 

André Luiz 
Firmino dos 
Santos 

30906421829 Artesanato 
sustentável 

HABILITADO 

Andre Luiz 
Madi Laurino 

29212518842 Musicando – a 
influência da 
música no 
comportament
o humano 

HABILITADO 

Andre 
Reinaldo 
Guines  

12.797.062/00
01-55 

A música 
autoral e seu 
impacto na 
economia 

HABILITADO 

criativa local 
Andrea Capelli 17461750879 Grupo Terra: 

25 anos de 
história e 
movimento 

HABILITADA 
 

Andrea Porzio 
Vernino 

23106215879 Células verbo-
rítmicas - em 
busca de uma 
nova técnica 
para o ensino 
do ritmo na 
educação 
musical infantil 

HABILITADO 
 

Andreia 
Patricia Dias 
Ferrari de 
Oliveira 

21893518809 Introdução à 
Musicografia 
Braille Pelo 
Violão 

HABILITADA 
 

Andressa 
Maria Talharo 
D'agostino 

32554528802 A mulher das 
baquetas 

HABILITADA 
 

Andreza 
Helena Feltrim 

22152425820 O bordado da 
pré-história às 
passarelas 

HABILITADO 
 

Angelica 
Medeiros 
Cunha 

26856299800 Sexo, drogas e 
Covid - do 
vírus ao vício 

HABILITADO 
 

Angélica 
Zignani 

22343926832 Arte sem 
palanque 

HABILITADA 

Anna Claudia 
Magalhães 

30.758.447/00
01-95 

A mulher 
escura 

HABILITADA 

Antonio Manha 
Perez 

36465976820 Produção de 
cenografia, 
qualidade 
visual, material 
e ambiental 

HABILITADO 

Antonio Miguel 
de Lima Neto 

18918340885 A influência da 
música na vida 
do músico que 
se dedica à 
arte musical 

HABILITADO 

Ariane 
Eduarda 

44576371819 Simbologia e 
adaptação — 

HABILITADA 

Carreira Arado  multiplicidades 
das artes 
plásticas e das 
produções 
multimídia na 
Cultura Pop 

Ariel Sanches 
Caratori 

Não 
preenchido 

Produção 
cultural, uma 
cartilha prática 

HABILITADO 

Armando 
Gonçalves de 
Carvalho 

34334002889 Reflexos da 
sociedade 
dentro das 
danças de 
salão 

HABILITADO 

Arthur 
Rodrigues 
Angelotte dos 
Santos 

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

HABILITADO 

Bad´S Crew 
Dance Hip Hop 
Original 

23.080.483/00
01-87 

Cultura Hip 
Hop na 
educação 
infantil 

HABILITADO 

Bárbara 
Rodrigues 
Poeta Pedullo 

41310464820 Projeto 
Respira 

HABILITADA 
 

Beatriz dos 
Santos Alves 
Dias  

36.271.232/00
01-21 

Dança de 
salão na 
terceira idade 

HABILITADA 

Beatriz dos 
Santos Alves 
Dias  

36.271.232/00
01-21 

Dança de 
salão na 
terceira idade 

HABILITADA 

Bras Antonio 
dos Santos 
Carvalho 

22710763826 Projeto 
pesquisa tipos 
de microfones 
e técnicas de 
microfonação 
para teatro 

HABILITADO 

Bruce Lima 19578902824 Guitarra 
elétrica 

HABILITADO 

Bruna Alves 
Andrade 

40023363878 Os benefícios 
do ballet 
clássico para 

HABILITADA 

saúde física e 
mental dos 
adultos 

Bruna Flávia 
Rodrigues 
Venancio  

31.037.168/00
01-03 

O degradê da 
voz: 
construção da 
interpretação 
vocal a partir 
de conceitos 
das artes 
plásticas 

HABILITADA 

Bruno Aydar 
de Brito  

21755139802 Técnica de 
canto Belting e 
a pausa nas 
apresentações 
na pandemia 

HABILITADO 

Bruno Gustavo 
de Macedo  

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 

HABILITADO 

Bruno Lopes 
de Paulo 

47139483817 Samba nagô - 
Bruno Lopes 

HABILITADO 

Caio Vinicius 
Malheiros 
Gonçalves 

44103116897 História do 
rádio 

HABILITADO 

Camila Côrtes 
Sanches  

41.182.286/00
01-50 

A potencia da 
fotografia de 
registro como 
performance 

HABILITADA 

Camila da 
Costa Signorini  

32.955.912/00
01-03 

Contos de 
medo e de 
quebranto: a 
palavra como 
portal para  o 

HABILITADA 

encantamento 
Camila de 
Jesus 
Bortoleto de 
Castro 

29772449803 A importância 
da dança na 
transformação 
física e social 
da criança 

HABILITADA 

Camila Gallo 
Schneck  

Não 
preenchido 

Play along do 
cancioneiro 
infantil 

HABILITADA 

Camila Maria 
Saraiva 

43842786832 Dança de 
salão em Rio 
Preto: motivos 
dos indivíduos 
que procuram 
esta atividade 

HABILITADA 

Carlos Augusto 
da Silva 

36304187831 Os cinco 
elementos 

HABILITADO 

Carlos 
Eduardo Alves 

28729038871 Exploratória HABILITADO 

Carlos Manoel 
Pinto Alecrim 

Não 
preenchido 

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

HABILITADO 

Carmen 
Andres Souza 

48547667865 Dança e 
autoficção : um 
cruzamento 
entre 
linguagens 

HABILITADA 

Carolina 
Capelli  

40.726.484/00
01-75 

Antropologia 
visual: a 
relação do 
olhar com a 
pesquisa 

HABILITADA 

Carolina de 
Oliveira 
Machado de 
Campos  

36.746.749/00
01-20 

Contação de 
histórias – 
novos tempos 

HABILITADA 

Carolina 
Rodrigues 
Manzato 

22173778846 O direito à 
literatura: do 
texto de 
Antonio 

HABILITADA 

Candido 
(1970) ao 
programa 
Conta pra Mim 
(2020) 

Caroline Izak 
Cuzziol 

42281337898 Rock´n Blues 
Delas 

HABILITADA 

Casa de Criar, 
Escritório de 
Arte  

14.374.010/00
01-00 

Um relato de 
curadoria em 5 
anos e 28 
exposições na 
casa de criar, 
escritório de 
arte 

HABILITADA 

Cassio 
Henrique 
Ferreira  

21.674.598/00
01-74 

Vibrações HABILITADO 

Charlys Mila 
Teixeira Vieira 

43634480831 Homem, 
trabalho e 
cena 

HABILITADO 

Cibele 
Sampaio  

13341802886 Linhas ocultas HABILITADA 

Cintia Sumitani  34.846.222/00
01-41 

Leitura para 
bebês - da 
gestação aos 2 
anos 

HABILITADA 

Clara Tremura 
Ennes 

32029948837 Artes cênicas a 
favor da saúde 

HABILITADA 

Clarice Papani 
Gonçalves 

06228789805 Círculo de 
alegria 

HABILITADA 

Cleber Flores 
Batista 

26.909.618/00
01-62 

Como surgiu a 
capoeira em 
São José do 
Rio Preto 

HABILITADO 

Cleonice de 
Souza Neves 

69677441868 Uma cidade 
para todos: 
acessibilidade 
em teatros de 
São José do 
Rio Preto 

HABILITADA 

Cleusa Prado 
Sousa  

34.056.187/00
01-67 

Dona Ivone 
Lara 

HABILITADA 

Cristiane 
Aparecida da 
Silva Vieira 

27717212870 Reboco natural HABILITADA 
 

Daniel 
Bongiovani 
Ferreira 

47706832864 Autoconhecim
ento Lgbtqia+ 

HABILITADO 

Daniel Carlos 
Egide 

28377813807 Illmatic/nas: 
original versus 
sampleado 

HABILITADO 

Daniel Neves 
da Silva 

31268369845 São José de 
Botas e o 
pássaro azul 

HABILITADO 

Daniel Willian 
De Almeida 
Mariano dos 
Santos  

Não 
preenchido 

Termos e 
condições de 
uso 

HABILITADO 

Daniela Aguas 
Mandrussato 
Esteves 

Não 
preenchido 

Da palavra à 
imagem: 
investigando 
transcodificaçã
o de linguagem 
na narração de 
histórias em 
vídeo 

HABILITADA 

Daniele Souza 
Pereira  

38.268.239/00
01-10 

Caminhos de 
cerâmica 

HABILITADA 

Danielle Sarti 
Marques 

38787651858 Handpoke - 
transmutação 
da realidade 

HABILITADA 

Danilo 
Sebastiano de 
Melo 

36.428.689/00
01-05 

Nem tão zen 
assim! 

HABILITADO 

Danilo Vicente 
da Silva  

22639913875 A evolução da 
música 
sertaneja: um 
estudo do 
sertanejo 
caipira ao 
estilo 
universitário 

HABILITADO 

Darlene Celi 
Borges 

32285059876 A renovação 
do olhar sobre 

HABILITADA 

Mendonça si e sobre o 
mundo a partir 
da diversidade 
cultural 

Darte & 
Hernandes 
Produção 
Cultural Ltda 
Me 

24.022.587/00
01-06 

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

HABILITADO 

David Wilson 
da Silva 
Baltazar  

24.332.752/00
01-18 

Filosofia 
africana na 
dança 

HABILITADO 

Deivid da Silva 
Porto 

26943598848 Alta 
gastronomia 
caipira 

HABILITADO 

Deivison Philip 
da Silveira 
Miranda 

46908348814 Diss(cor)pus HABILITADO 

Dejair Rodolfi 09826047856 A importância 
da percepção 
do ritmo 

HABILITADO 

Diego Neves 
Ribeiro da 
Cruz 

40055327800 Homoancestral
idade 

HABILITADO 

Douglas Silva 
Sendem  

Não 
preenchido 

Blocos na rua: 
o processo de 
criação, 
evolução e 
crescimento 
dos blocos 
carnavalescos 
Rio-pretenses‖. 

HABILITADO 

Edinelson 
Fernandes 
Benites 

36361383830 A capoeira de 
São José do 
Rio Preto - 
uma pesquisa 
sobre a história 

HABILITADO 

Ednilson 
Mateus 
Fernandes de 

20.412.699/00
01-04 

Compreenden
do as 
memórias da 

HABILITADO 

Carvalho  história das 
fanfarras em 
SJRP na 
pessoa do 
maestro José 
Lopes de 
Carvalho 

Edson Ferreira 
Ramos  

344862296850 A composição 
artística de 
Edson Ramos 
– uma re 
(leitura) de 
suas obras 
inspiradas em 
Basquiat 

HABILITADO 

Edvaldo de 
Santana Braga 

81734859849 A música de 
Edvaldo 
Santana em 
seus contornos 
caipiras: a 
música Meu 
TIo e o 
intercâmbio 
cultural com 
São José do 
Rio Preto 

HABILITADO 

Eirik Pomponio 
Renesto 

38440484801 Cryptoart - os 
novos 
caminhos para 
comercializaçã
o de obras 

HABILITADO 

Elaine Lima 
Barbosa  

23.553.573/00
01-48 

A história da 
encadernação 
manual 
artística 

HABILITADA 

Elaine Noemia 
Coelho 
Nogueira 

59868619904 O processo 
criativo no 
artesanato 

HABILITADA 

Elen Garisto 
Mattos  

17.416.145/00
01-70 

Características 
da dança em 
cada 
temperamento 

HABILITADA 
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Eliara Coelho 
Magalhães 
Valadão 

27043650836 Exposição 
fotográfica de 
direitos 
humanos 

HABILITADA 

Elis Bohrer 07884322650 Música dentro 
da polícia 
militar 

HABILITADA 

Elis Rodrigues 
Angelotte dos 
Santos 

33209109818 Divas 
Riopretenses 
do microfone: 
arte, 
empoderament
o e glamour 
em 40 anos de 
história 

HABILITADA 

Elisangela da 
Silva Ribeiro 
Cruz  

31646560841 Canto livre HABILITADA 

Elissa 
Pomponio 
Renesto  

41.818.274/00
01-70 

Incertezas 
imaginárias, 
entre a 
influência e a 
memória 

HABILITADA 

Érica Porto 
Barreto 

30553664840 Rondas, 
cantigas de 
roda e 
parlendas 

HABILITADA 

Esdras Nunes 
da Silva 

30748571884 Uma nova 
perspectiva 
para música de 
compositores 
Rio-pretenses 

HABILITADO 

Ester Neves 
Carvalho 

47485468839 Respira 
periferia 

HABILITADA 

Evandro Luis 
Moreira 

89032551949 Tempo de fitar HABILITADO 
 

Evandro Oliva 
Prod Art 

31.200.137/00
01-13 

Contratenor: a 
voz agênera 

HABILITADO 

F.L.R. Oliveira 
Produções e 
Eventos Me 

07.460.337/00
01-20  

Antes de 
assoprar 

HABILITADO 
 

Fabiana Maria 
Abranches 

35778510829 Diálogos HABILITADA 

Fabiano 
Amigucci  

32.847.263/00
01-27 

Grande-
pequeno 

HABILITADO 

Fabiano dos 
Santos 

12150499860 A vida ilustrada 
do educador 
Paulo Freire 

HABILITADO 

Fabien Faria 
Laporte 

32135581844 Influência da 
música 
clássica no 
metal e as 
relações com o 
aprimoramento 
técnico do 
instrumentista 

HABILITADO 

Fabio Henrique 
Paganin 

30261972898 Reflexões 
filosóficas 
sobre arte e 
cultura 

HABILITADO 

Fabricio Braga 
Farinazzo 

21814517880 Um olhar sob 
construções 
arquitetônicas 
permanentes 
em São José 
do Rio Preto 

HABILITADO 

Felipe dos 
Santos Naves  

26.177.653/00
01-34 

Segue o baile HABILITADO 

Fernanda 
Benetti 
Toscano  

22.290.221/00
01-84 

Sertão no salto HABILITADA 

Fernanda D 
Imperio Lima 

02281514811 Acesso à 
cultura para a 
juventude de 
São José do 
Rio Preto 

HABILITADA 

Fernanda Grisi 
Barban 

Não 
preenchido 

Estrutura e 
elementos de 
um roteiro de 
ficção 
audiovisual 

HABILITADA 

Fernando 
Augusto de 

40947546871 Na mira HABILITADO 

Souza  
Fernando 
Augusto dos 
Santos Filho 43457101892 

A história da 
música 
sertaneja 

HABILITADO 

Fernando da 
Silva Ferreira 

17250127829 Projeto - 
memórias e 
narrativas dos 
salões de 
dança em Rio 
Preto 

HABILITADO 

Fernando 
Ferreira 

12611750183 A política 
cinematográfic
a 

HABILITADO 

Fernando 
Poiana 

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‖ 

HABILITADO 
 

Francis 
Roberto Jesus 
Candido 

27865977816 Carnaval: 
mudanças de 
ritmos e 
comportament
os dos últimos 
30 anos 

HABILITADO  

Frederico 
Vasques 
Zanardo 

31819373800 A cultura da 
tecnologia no 
áudio e a arte 
de mixar 

HABILITADO 

Fuad Jammal 
Neto  

36614034863 Dicionário 
técnico de 
iluminação 

HABILITADO 

Gabriel Lima 
Bonutti 

38243178856 Pesquisa de 
mercado da 
música 2021 

HABILITADO 

Gabriela 40246560827 Desenhando o HABILITADA 

Andrade de 
Oliveira 

futuro: moda, 
design e 
discurso 

Gabriela 
Garcia Buhler  

651048941 Um monólogo 
animado 

HABILITADA 

Gabriela 
Vicente 
Tranjan  

Não 
preenchido 

A arte 
neurodiversa e 
a 
representativid
ade cultural da 
neurodiversida
de 

HABILITADA 

Garrido Centro 
Musical 

41.307.247/00
01-32 

A música e o 
sagrado 

HABILITADO 

George 
Augusto 
Tobias 

31799967816 Do fundo do 
nosso quintal - 
por George 
Roque 

HABILITADO 

Gislaine 
Medeiros 
Baratti  

19.175.869/00
01-10 

Música que 
transforma 

HABILITADA 

Giovana Felix 
dos Santos 

46480299841 Samba da 
benção: o 
surgimento do 
samba a partir 
de religiões de 
matriz africana 
e seus 
aspectos 
sócio-políticos 

HABILITADA 

Giselda 
Cristina Rego 

07167505897 Criação de 
novos 
materiais de 
modelagem a 
partir do pó de 
mdf 

HABILITADA 

Gisele Lançoni 
de Oliveira 

21321068867 Que graça tem 
a palhaça 

HABILITADA 

Gislaine de 
Souza David 
Silva 

22411826800 A importância 
da música na 
contação de 
histórias 

HABILITADA 

Glaucia Regina 
Ramires 
Brambati 

25089049882 O menino 
centenário 

HABILITADA 

Grêmio 
Recreativo 
Cultural Escola 
de Samba 
Imperatriz Rio-
Pretense  

15.115.945/00
01-26  

Carnaval - 
patrimônio 
imaterial 
brasileiro 

HABILITADO 

Grêmio 
Recreativo 
Escola de 
Samba Império 
do Sol 

65.708.554/00
01-93 

O samba 
enredo como 
meio de 
educação 
popular 

HABILITADO 

Guilherme 
Baffi 
Fotografias 

Não 
preenchido 

Arquitetura da 
fé 

HABILITADO 

Guilherme 
Bernardes 
Duarte 

45350139851 A trajetória da 
música 
sertaneja em 
São José do 
Rio Preto na 
última década 

HABILITADO 

Guilherme 
Cordeiro Di 
Curzio 

33.277.879/00
01-72 

Ótica das 
lentes 

HABILITADO 

Guilherme Luiz 
Delamura 

30756950848 Economia 
criativa – a 
produção 
teatral em 
cenários 
atípicos – 
novas 
possibilidades 
de existência 
para os palcos 

HABILITADO 

Guilherme 
Martinez Lopes 

44144182835 A construção 
da Cultura 
Drag Queen 
em São José 
do Rio Preto 

HABILITADO 

Gustavo Arao 41.815.632/00 Dados em HABILITADO 
da Silva  01-90 transe – 

protocolo 
comunicação 

Gustavo Bazzi 
Guerreiro 

38277287895 Estudos sobre 
a arte do bufão 

HABILITADO 

Gustavo 
Franco Pavani 

46640376865 Meditação em 
movimento e 
autoconsciênci
a - a dança 
como atividade 
para a saúde 
mental 

HABILITADO 

H. F. Kaneko 
Produções E 
Eventos Me 

12.771.352/00
01-20 

Corpo ligame - 
a condução do 
neogrotesco 
na cena 

HABILITADO 

Haline Maria 
Arantes 
Angelotti 

34402117895 Musicriar: a 
influência da 
música na 
primeira 
infância e seu 
impacto na 
família e na 
comunidade. 

HABILITADA 

Harlen Felix do 
Nascimento 

18448518394 Horas malditas HABILITADO 

Henrique 
Sezara da 
Costa 

40978231830 Por nossa 
causa 

HABILITADO 

Higor 
Prampolim 

46183216879 Arttech HABILITADO 

Humberto 
Carlos Lapa 

16978550833 Guitarra rock: 
que barulho é 
esse? 

HABILITADO 

Humberto 
Perinelli Neto 

26964177841 A importância 
da música na 
escola: 
proposta de 
processo 
formativo 
envolvendo o 
filme "As 

HABILITADO 

Canções‖ 
Ilson de Souza 
Muelas Junior 

22279673827 Música 
percussiva 

HABILITADO 
 

Ingrid Zanata 
Riguetto 

32862785806 Vozes da 
pandemia 

HABILITADA 
 

Isaac de Faria 
Ruy 

19.748.591/00
01-08 

Substantivo 
concreto 

HABILITADO 
 

Isabel 
Aparecida 
Scudero 

11667509810 A história das 
escolas de 
samba de São 
José do Rio 
Preto 

HABILITADA 
 
 

Isabela Duarte 
de Queiroz 

34111515878 Vish mania HABILITADA 

Isabella 
Ribeiro dos 
Santos 

47195925897 Influências e 
reflexos da 
cultura k-pop 
na juventude 
Rio-Pretense 

HABILITADA 
 
 

Ivan dos Reis 
Miranda 

12744950831 Diálogos HABILITADO 
 

J. A. Rodrigues 
& Gutierres 
Ltda 

14.853.509/00
01-91 

A dança como 
instrumento de 
inclusão da 
pessoa com 
deficiência. 

HABILITADO 

Janaina Leani 
Reis 

30199215898 O olhar de 
Samira 

HABILITADA 

Jaqueline 
Brambilla 

10671657704 Mulheres no 
mundo da 
música 
sertaneja 

HABILITADA 

Jaqueline 
Cardoso Vieira 

22508885827 Cabeça feita HABILITADA 

Jeferson F. 
Telles 

31042374848 Aos que 
ficaram, por 
enquanto 

HABILITADO 

Jeison 
Cardozo 

29913726808 O 
contrabaixista 
popular e a 
música barroca 

HABILITADO 

Jéssica 46994316823 Protagonistas HABILITADA 

Campos da 
Silva 

negros e 
negras: a 
importância da 
representativid
ade na 
formação 
leitora 

 
 

Jessica Zago 
Paladino 

38621685817 Antes de você HABILITADA 

Joana 
Evangelista 
Carlos Teixeira 

78592216834 As novas 
tendências de 
materiais 
usados nos 
desfiles das 
escolas de 
samba 

HABILITADA 
 
 

João Adalberto 
Pazzini 

01874372896 A linha grave 
no samba 

HABILITADO 
 

João Carlos 
Carvalho 
Pereira 

40367415860 Influências da 
cultura 
afrodescenden
te na música 
autoral 
regional 

HABILITADO 
 
 

Joao Francisco 
Custodio 

32.687.013/00
01-77 

Uma visão 
sobre os 
gêneros de 
música 
brasileira xote, 
forró e vaneira 
sob a ótica do 
acordeon 

HABILITADO 
 
 

João Paulo 
Alves Simoes  

26.454.543/00
01-72 

A evolução 
cultural da 
música 
sertaneja no 
Brasil 

HABILITADO 
 
 

João Paulo 
Fabri  

33.191.559/00
01-03 

Novas 
tecnologias na 
área de 
eventos 
culturais 

HABILITADO 
 
 

Joao Pedro 
Dorce da 
Silveira 

40804176833 Maquiagem de 
efeitos 
especiais 
cinematográfic
os: da pra 
fazer? 

HABILITADO 
 
 

João Pedro 
Souza Liossi 

Não 
preenchido 

Movimento dos 
dedos 

HABILITADO 
 

João Victor da 
Silva Bolzan 

42417556820 A bateria 
musical e os 
ritmos afro-
brasileiros 

HABILITADO 
 
 

João Vitor de 
Boni Custódio 

44321402832 Calma que eu 
te explico! 

HABILITADO 
 

Joaquim 
Cabral Nabuco 
Neto 

15332150814 Animafesta HABILITADO 
 

Joellington da 
Silva 

28.086.226/00
01-76 

Músicos de 
São José do 
Rio Preto que 
atuam em 
grandes 
orquestras do 
Brasil e do 
mundo 

HABILITADO 
 
 

Jorge Luis 
Etecheber Me 

02.968.437/00
01-49 

Rio Preto 
illustrado 

HABILITADO 
 

José Carlos 
Barreto Júnior 

22082216802 O candeeiro 
desencantado 
da cultura do 
banditismo 
atrapalhado de 
Virgulino 

HABILITADO 
 
 

José Cunha de 
Oliveira 
Mourão  

15125378887 O adro que o 
levou à música 
- histórias e 
imitações do 
Mestre Boca 

HABILITADO 
 
 

José Francisco 
Pedroso de 
Oliveira 

07034574898 O ijexá na 
música popular 
brasileira 

HABILITADO 
 

José Marcos 40827356072 Memória virtual HABILITADO 
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Nogueira  
José Roberto 
Augusto  

35.779.091/00
01-90 

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

HABILITADO 
 
 

José Tomaz 
De Andrade 
Neto 

02990438190 Alfabetização 
de gênero 

HABILITADO 
 

Jose Vitor de 
Aguiar Gomes  

41.408.539/00
01-61 

Criação de 
ambientes 
artísticos 
virtuais 

HABILITADO 
 
 

Joyce Larcher 09777761660 A arte salva HABILITADA 
Juan 
Alexsander 
Guilhermiti 

44955255817 A arte de ser 
DJ 

HABILITADO 
 

Julia Merlin 
Dias  

35.181.584/00
01-23 

Firma o ponto HABILITADA 

Juliana 
Carolina 
Correia da 
Silva  

35.332.094/00
01-80 

Sagrado 
feminino em 
performance: 
do corpo para 
o corpo 

HABILITADA 
 
 

Juliana dos 
Santos Costa 

36662719870 As práticas 
antirracistas 
por meio da 
valorização da 
cultura negra 
na educação 

HABILITADA 
 
 

Juliana 
Medeiros dos 
Santos 

34977900871 Abuso e 
feminismo na 
poesia 

HABILITADA 
 

Juliana Priscila 
dos Santos  

39082819899 Os corpos 
dançam – as 
danças 
urbanas 
expressas no 
corpo feminino 

HABILITADA 
 
 

Juliana 
Venancio 

32714776809 Dança 
sustentável 

HABILITADA 

Juliane Oliveira 
Doho Daniel 
Ferraça 

31692415832 A arte como 
arteterapia em 
um contexto 
sociocultural 
na perspectiva 
teórica do 
psicólogo Carl 
Gustav Jung 

HABILITADA 
 
 

Júlio Cesar 
Rodrigues 
Verdi 

09829141802 Caminhos para 
aceitação 
popular da 
música autoral 
de artistas 
independentes 

HABILITADO 
 
 

Júnior César 
Ferreira Reis 

26813835874 A evolução 
digital 
influencia no 
trabalho dos 
DJs 

HABILITADO 
 
 

Juny Kp 26205331802 Desvios 
criativos em 
videoclipes de 
música rap 

HABILITADO 
 
 

Kathllyn 
Amorim de 
Souza 

45526504832 Stiletto dance HABILITADA 

Keity da Silva 
Porto 

30542534819 A cultura 
alimentar 
brasileira 

HABILITADA 
 

Kelly Cristina 
Simão 

26205566869 Oco HABILITADA 

Kenie Cristina 
Nogueira 
Borges 

08076516803 A mulher e a 
poesia 
contemporâne
a: um olhar 
sobre a poesia 
escrita por 
mulheres Rio-
pretenses 

HABILITADA 
 
  

Kevim Blaiam 48350919817 Os sete HABILITADO 
da Silva pecados da 

capital 
Kim Elias de 
Carvalho 

Não 
preenchido 

Pesquisa 
descritiva 

HABILITADO 

Kleber 
Monteiro 
Rodrigues 

30972700862 A fonte do 
brilho 

HABILITADO 

Lais Gomes 
Ramos 

41232015806 Biblioterapia: 
literatura como 
resistência 

HABILITADA 
 
 

Lanny Ribeiro 
dias 

37514304827 A maquiagem 
em função do 
empoderament
o feminino: um 
estudo sobre 
beleza natural 
e padrões 
estéticos 
inalcançáveis 

HABILITADA 
 
 

Larissa 
Cristina 
Ferrassoli 

46213396802 O papel do 
brechó virtual 
na 
diversificação 
cultural e 
sustentabilidad
e mundial 

HABILITADA 
 
 

Larissa 
Goncalves da 
Fonseca 
Macena  

33.887.568/00
01-25 

Economia 
criativa, 
circular e 
adiante 

HABILITADA 
 

Larissa Souza 
Moraes dos 
Santos 

33163966837 Duo Oliveira-
Santos 

HABILITADA 
 

Laura de Paula 
Barbeiro  

25.111.730/00
01-90 

Angelim HABILITADA 

Leandro 
Augusto Bellini  

33670916857 A arte urbana 
como cultura e 
política setorial 
de São José 
do Rio Preto: 
as 
proximidades 

HABILITADO 
 
 

do interior 
Leandro de 
Aveiro 

18457144820 Contando e 
cantando 
histórias! 

HABILITADO 
 

Lenon Raul 
Tagliaro 

39964188846 Mantenha 
distância, 
celebre de 
longe: do 
processo 
criativo ao 
lançamento de 
um trabalho 
musical autoral 
durante a 
pandemia 

HABILITADO 
 
 

Liberaci 
Evandro de 
Oliveira 

Não 
preenchido 

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

HABILITADO 
 
 

Lilian Castilho 
Vieira  

36.190.488/00
01-04 

Paulo Moura e 
a música 
instrumental 
brasileira 

HABILITADA 
 
 

Lilian Garcia 
da Luz 

28479679824 O bordado 
manual – do 
artesanato 
funcional à arte 
de protesto e 
crítica social 

HABILITADA 
 
 

Liliane Borges 
de Siqueira 

09008818876 O público e as 
obras de Silva 

HABILITADA 
 

Lívia Maria 
Mourão 

36577163863 Doutor do 
baião, o poeta 
do Iguatu 

HABILITADA 
 

Luã Corleto 40579704874 A nudez e 
suas 
interpretações 

HABILITADO 
 

Luane Pedroso 31875105824 Em busca de HABILITADA 
de Oliveira universos 

habitáveis 
 

Lucas Fayssal 3526984888 Música com 
acessibilidade 

HABILITADO 
 

Lucas 
Henrique 
Ribeiro dos 
Santos  

41829568850 Convergências 
e divergências 
das histórias 
de artistas Rio-
pretenses no 
processo de se 
assumir 
Lgbtqia+ 

HABILITADA 
 
 

Lucas Oliveira 
de Souza  

Não 
preenchido 

A evolução do 
autotune: da 
afinação a 
efeito de voz 

HABILITADO 
 
 

Lucas 
Pelegrino 
Bonalumi 

39821166865 Causos mal 
resolvidos 

HABILITADO 
 

Lucas Reis da 
Silva 

41365928845 Musicoterapia HABILITADO 

Lucas 
Rodrigues de 
Carvalho 

33760034837 Sonho de uma 
noite de 
pandemia: um 
estudo do 
atravessament
o dos sonhos 
na criação 
artística 

HABILITADO 
 
 

Lucas Soares 
da Rocha 

30998095869 A influência do 
blues no 
guitarrista 
contemporâne
o 

HABILITADO 
 
 

Lucas Tadeu 
De Lima 
Gonçalves 

26937669828 Zeus HABILITADO 

Lucia Angelina 
Paglione 

10286876809 Versão 
brasileira 

HABILITADA 

Luciana 
Cristina 
Gouveia 

03184887103 Música 
sertaneja raiz 

HABILITADA 

Pandolfo 
Luis Fernando 
de Freitas  

20546296858 Confecção de 
instrumentos 
musicais com 
materiais 
alternativos 

HABILITADO 
 
 

Luis Fernando 
Lopes 

29.370.117/00
01-49 

A iluminação 
cênica como 
elemento da 
linguagem 
teatral, a partir 
da pintura de 
Caravaggio 

HABILITADO 
 
 

Luís Otávio 
Araujo Leal de 
Souza 

44011993832 Dramaturgia, 
coreografia e 
literatura — 
como o 
conteúdo 
resiste e cede 
à influência da 
forma em 
diferentes 
campos da 
arte 

HABILITADO 
 
 

Luiz Aureo 
Guidastre Neto 

Não 
preenchido 

Galeria Bassit: 
imagens que 
revelam +60 
anos de 
história 

HABILITADO 
 
 

Luiz Henrique 
Perez 

Não 
preenchido 

As mulheres 
fazem teatro 

HABILITADO 
 

Luiz Thiago 
Mota  02301665127 

Do picadeiro 
ao cotidiano : a 
arte circense 
como 
instrumento de 
produção 
cultural 

HABILITADO 
 
 

Luzelena 
Moreira Ribeiro 

06231023826 Jorge Bechara 
- sensibilidade 
e poesia 

HABILITADA 

Magayver 40903130823 A história da HABILITADO 

Walner Tridica 
de Oliveira  

luthieria em 
São José do 
Rio Preto 

 
 

Mágico Pedro 
Batista 

Não 
preenchido 

Não 
preenchido 

HABILITADO 

Maiara 
Camoleze 
Goudinho 

40.277.120/00
01-55 

Clube da 
Esquina 

HABILITADA 

Manoel da 
Silva Neves 
Filho  

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 

HABILITADO 
 
 

Marcela 
Cristina 
Galhardo 

37221747830 Teatro na 
infância 

HABILITADA 

Marcela da 
Silva Almeida  

30.512.345/00
01-95 

A frequência 
das cores 

HABILITADA 
 

Marcelo 
Afonso 
Pimenta 

29142759862 Publicação 
independente 

HABILITADO 
 

Marcelo Araújo 
de Sousa 

36959687888 O mercado 
audiovisual na 
pandemia e as 
novas 
possibilidades 
de crescimento 
do setor 

HABILITADO 
 
 

Marcelo Carlos 
de Melo 

27518008823 Limiar: entre o 
rural e o 
urbano 

HABILITADO 
 

Marcelo Finote 
Quadros  

40.991.735/00
01-49 

A revolução 
dos 
sintetizadores 
digitais na 

HABILITADO 
 
 

música dos 
anos 80 

Marcelo 
Santana 
Nogueira 

26.593.560/00
01-90 

Técnicas e 
tecnologias no 
teatro 
contemporâne
o e o teatro 
digital 

HABILITADO 
 
 

Marcelus 
Sacco  

07053379876 Sem título HABILITADO 

Marcia 
Vaisman 

14330844818 Natureza viva 
– como a arte 
impacta o dia a 
dia das 
comunidades 
quando o 
assunto é 
sustentabilidad
e 

HABILITADA 
 
 

Márcio da Silva 
Corrêa 

03386121810 O factual como 
personagem - 
um estudo de 
caso 

HABILITADO 
 
 

Marcio 
Sebastião 
Jacovani  

02567348875 Memória 
audiovisual 
Rio-pretense - 
para além da 
Cometa Filmes 

HABILITADO 
 
 

Márcio 
Watanabe 

4039900879 202? (dois mil 
e vinte e 
quando) 

HABILITADO 
 

Marcio Zanelli 
dos Reis 

29182693870 Conexão pará-
sertão: Rio 
Preto para 
além do 
sertanejo 

HABILITADO 
 
 

Marco Antonio 
de Oliveira 
Mourão 

26235041802 Pesquisa 
sobre ritmos 
brasileiros 
aplicados ao 
pandeiro 

HABILITADO 
 
 

Marco Aurélio 13348575800 Na batuta do HABILITADO 

Volpato Rennó maestro  
Marcos 
Angelotte dos 
Santos 

78625637868 Nos embalos 
dos bailes Rio-
pretenses 

HABILITADO 
 

Marcos de 
Martins 
Paganelli 

Não 
preenchido 

Vivendo dos 
tambores 

HABILITADO 

Marcos 
Santana 
Nogueira 

49650262687 O cenário 
digital na 
fotografia 

HABILITADO 
 

Marcos Willian 
Saura Monico 

06384772477 Fides HABILITADO 

Maria Abadia 
Ferreira da 
Costa 

01873773838 O que tem na 
cozinha da 
Bá? 

HABILITADA 
 

Maria Clara 
Veloso Vargas 

09819701686 Artistas 
Lgbtqia+ Rio-
pretenses e os 
desafios e 
oportunidades 
encontradas 
durante a 
pandemia 

HABILITADA 
 
 

Maria Eduarda 
Tagliaferro 
Merlo  

46054119842 O cidadão 
artista e 
consumidor 

HABILITADA 
 

Maria 
Fernanda 
Crepaldi Lima 

42610070888 Teatro em 
casa: a 
influência do 
isolamento 
social nas 
relações ator-
ator e ator-
espectador 

HABILITADA 
 
 

Maria Luiza 
Oliveira  

35237151809 O que é 
corpo? 

HABILITADA 

Maria Zilda 
Viudes Arali  

Não 
preenchido 

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

HABILITADA 
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ensino 
fundamental 

Mariana de 
Carvalho 35111525858 

Recicla-som: 
pesquisa sobre 
instrumentos 
musicais 
infantis 
produzidos 
com materiais 
recicláveis 

HABILITADA 
 
 

Mariana de 
Noronha 
Lemos 

30685129802 Farei um 
espetáculo 
com memorias 
que roubei de 
você 

HABILITADA 
 
 

Mariana 
Gagliardi 

36809912827 Para nós, para 
vós, para eles 
e para todes! 

HABILITADA 
 
 

Mario de 
Oliveira  

15937243811 A literatura 
infantil – um 
estudo sobre a 
arte e a 
literatura 
presente na 
primeira 
infância. 

HABILITADO 
 
 

Marli Coutinho 
Lorenzoni 

15932006846 Memórias de 
LIli - infância 

HABILITADA 
 

Marlon José 
Morelli 

15199318837 O homem do 
quinto andar: 
uma 
investigação 
textual 

HABILITADO 
 
 

Massilon 
Oliveira Luizon 

42019538822 O teatro do 
absurdo : uma 
possibilidade 
de intervenção 
teatral em 
tempos 
pandêmicos 

HABILITADO 
 
 

Mateus 
Lusuardi 

28901188864 Taiko HABILITADO 

Matheus 
Ferrari de 
Oliveira 

31546600892 Jogos de 
musicalização 
para 
professores no 
ensino regular 

HABILITADO 
 
 

Mauricio Perin 
Lopes Me 

09.473.514/00
01-39 

Chama lenta HABILITADO 
 

Mauricio 
Zacharias da 
Silva 

18444324833 Musicalização 
na terceira 
idade 

HABILITADO 

Mayara Isis 
Rocha 
Guimaraes  

31.722.370/00
01-66 

Eu sou a 
marrom: a 
construção da 
identidade 
afetiva de 
mulheres 
negras nas 
canções de 
Alcione 

HABILITADA 
 
 

Mayara 
Martinelli 

34554566854 A sinestesia 
dos sons 

HABILITADA 
 

Mayk Ricardo 
dos Santos 

37357129837 Movimento-
afeto: 
dançando 
histórias de 
amor 

HABILITADO 
 
 

Maylin Leyva 
Machado 
Moreti 

Não 
preenchido 

Direitos 
autorais na 
música em 
tempos de 
streaming 

HABILITADA 
 
 

Máyra Letícia 
Romano 

36928342846 O 
empoderament
o das mulheres 
na capoeira: 
iêêê! Essa 
história 
também é 
nossa! 

HABILITADA 
 
 

Meire Lucia da 
Silva 

57285195120 Peças feitas 
em crochê - 
ideias para o 

HABILITADA 
 
 

dia a dia  e 
decoração de 
ambientes 

Micheli 
Aparecida 
Zingaro 

34939198839 Dicotomia 
entre o 
inconsciente 
coletivo e a 
subjetividade 
sob a ótica da 
fotografia 

HABILITADA 
 
 

Micheli França 
Lopes Feltrin 

31769673814 Arte é saúde HABILITADA 

Miguel Bonato 
Torquato 

38683840816 Videoclipe e 
arte: diálogos 
possíveis. 
Videoclipe, um 
ente 
contaminado 

HABILITADO 
 
 

Milena Haddad Não 
preenchido 

Retrato da 
realidade 
socioeconômic
a da classe 
artística Rio-
pretense no 
cenário pós-
pandemia. 

HABILITADA 
 
 

Milena Paes 
de Almeida 
Moreti 

44682904809 Luz, câmera, 
ação, som e 
internet 

HABILITADA 
 
 

Milena Silva 
Aurea 

30.497.216/00
01-75 

Meu eu HABILITADA 

Mililitros De 
Arte 

22.184.695/00
01-41 

Cores caipiras: 
o cromatismo 
na obra de 
José Antonio 
da Silva como 
referência 
estética para 
um cinema 
tipicamente 
caipira. 

HABILITADO 
 
 

Missiaggia & 17.766.625/00 Dona miúda HABILITADA 

Cavalcanti 
Produções 
Artísticas Ltda 
ME 

01-61 em: ser 
menina! 

Murilo Gustavo 
Gussi  

Não 
preenchido 

Ensaios sobre 
artivismo - oq 
da queer e 
qual do gal 

HABILITADO 
 
 

Nátaly Anne 
Tasse 

43167266848 Marketing para 
eventos 

HABILITADA 

Nathália 
Fagundes de 
Oliveira Fiorani 

42331696802 Onde há? HABILITADA 

Nathalie 
Gingold 

33.422.242/00
01-22 

Almografia - a 
fotografia 
como espelho 
da alma 

HABILITADA 
 
 

Nicole 
Demartini 
Resende 

47572039855 Projeto Rio 
Preto entre 
cenas 

HABILITADA 

Nilza Menani 
Taveira 

78585066849 As 
características  
das vilãs  dos 
contos de 
fadas 

HABILITADA 
 
 

Omar Rosario 
Ismael 

34837583806 Nós - memorial HABILITADO 

Orivaldo 
Grandizoli 

78684153804 Música e 
poesia do dia a 
dia 

HABILITADO 

Osmair 
Angelotti dos 
Santos 

04967098878 Palhaço 
Piquito: uma 
vida, muitos 
risos! 

HABILITADO 

Paola 
Guchardo  

21327540800 A importância 
da construção 
do 
personagem 
na 
manifestação 
artística 

HABILITADA 

Patricia Maria 21091278806 O teatro como HABILITADA 
Padilla Papa espelho da 

sociedade 
 
 

Paula Aline de 
Castro  

35.717.921/00
01-54 

Brincar de pé 
no chão tem 
som: um 
passeio pela 
musicalidade 
das 
brincadeiras 
populares 

HABILITADA 
 
 

Paula Angélica 
Sotello Bertoni  

30.664.251/00
01-31 

A vida e a 
música 

HABILITADA 

Paula Silva 
Salles 

36384256819 Pessoas que 
ficaram 
famosas com 
dancinhas x 
profissionais 
da dança 

HABILITADA 
 
 

Paula Taciana 
Teodoro 

26186584852 Velha guarda 
da Portela e 
sua 
representativid
ade 

HABILITADA 
 
 

Paulo César 
Topi 

32741026874 A rotina de um 
técnico:  
principais 
desafios e 
soluções 

HABILITADO 
 
 

Paulo 
Henrique 
Canhoto Alves 

31591111803 Virando o 
disco: do rádio 
ao podcast 

HABILITADO 
 

Paulo Rogério 
Pereira de 
Brito  

36 867 
602/0001-98 

A importância 
da música 
negra como 
elemento de 
resistência ao 
racismo 

HABILITADO 
 
 

Pedro 
Henrique de 
Oliveira Souza  

39161739871 As 
reverberações 
da poesia de 
Sérgio Vaz na 
construção da 

HABILITADO 
 
 

arte marginal 
de Pedro 
Improvisador – 
o vivendo do 
improviso 

Pedro 
Henrique Ferré 
dos Santos 

37556227855 Operaçâo 
Tarântula 

HABILITADO 

Priscila Beal 
Fotografia 

29.741.739/00
01-36 

Fotografia e 
pintura: a 
sintonia 

HABILITADA 

Priscila Luana 
Pereira Me 
(Nome 
Fantasia: 
Espagírica 
Produtora) 

28.269.880/00
01-15 

O processo de 
adaptação do 
conto ―Susan e 
a sereia‖ para 
o teatro 

HABILITADA 
 
 

PROART Com. 
Equip. de 
Comunicação 
Ltda 

05.946.897/00
01-64 

Luiz Carlos 
Ribeiro - o 
músico e 
empresário 

HABILITADO 
 
 

Rachel Nellina 
de Moraes 
Trindade 

36974922841 Arte e cultura 
na terceira 
idade 

HABILITADA 
 

Rafael dos 
Santos 

 Música e 
educação: a 
utilização da 
música como 
ferramenta 
pedagógica em  
projetos sócio-
educacionais 
de São José 
do Rio Preto 

HABILITADO 
 
 

Rafael Giaconi 
Motta 

39002961898 A dança como 
ferramenta de 
construção 
social e 
individual no 
contexto da 
pandemia 

HABILITADO 
 
 

Rafaela 42269823800 Projeto HABILITADA 

Lofrano Souto ergonomia & 
upcycling 

 

Raphael Lucas 
Fernandes 
Pinho 

42053461829 Pesquisa 
sobre o 
processo de 
criação, 
afinação e 
operação de 
iluminação e 
sonoplastia 
para teatro - as 
experiências 
da estrada 

HABILITADO 
 
 

Raphael 
Pagliuso Netto  

21.716.245/00
01-90 

A mísica e os 
sentidos 

HABILITADO 
 

Raul Marques 
Cultura e 
Comunicação  

24.561.717/00
01-70 

O cenário dos 
livros 
biográficos - 
diferenças e 
similaridades 
na construção 
do texto 

HABILITADO 
 
 

Regiane dias 
Ribeiro  

37252202801 Musicoterapia 
contra a 
pandemia 

HABILITADA 
 

Regina 
Benedete 

21826592857  inha vida  
minha hist ria - 
Pedr o  its  
50 anos de 
palco 

HABILITADA 
 
 

Regina Celia 
Cheida de 
Oliveira 

Não 
preenchido 

Quando a 
função tem 
sobreposição 
ao caráter 
cientificista da 
obra 

HABILITADA 
 
 

Reinaldo Luís 
Doho Ferraça  

33.407.138/00
01-69 

A inserção da 
expressão 
corporal de 
animais no 
breaking dance 

HABILITADO 
 
 

Renan Costa 44244120831 Análise do HABILITADO 
Borges Curti 
Maio  

contexto das 
fanfarras em 
São José do 
Rio Preto: 
tradição, 
memórias e 
formações dos 
músicos 

 
 

Renato Luiz 
Gagliardi 
Arantes 

18.778.151/00
01-30 

Viola caipira, 
samba-choro e 
percussão 
indígena e 
africana 

HABILITADO 
 
 

Ricardo 
Alexandre 
Galhardo 

42.075.307/00
01-00 

A importância 
do sample 
para a Cultura 
Hip Hop 

HABILITADO 
 
 

Ricardo 
Gomes 
Lasquevite 

21919444858 Manual básico 
de gravação 
de áudio 
profissional e 
produção 
musical 
independente 
em home 
studio 

HABILITADO 
 
 

Ricardo 
Scucuglia 
Rodrigues da 
Silva 

22057969843 Produção 
musical e 
audiovisual na 
formação de 
professores de 
matemática 

HABILITADO 
 
 

Richard 
Mendes da 
Costa 

 É tudo verdade 
em Rio Preto 

HABILITADO 
 

Ricieri 
Fernando 
Georgetti da 
Silva 

28534037850 Meu lugar de 
fala 

HABILITADO 

Roberta dos 
Santos Cunha 

10937379807 Das origens ao 
contemporâne
o: a trajetória 

HABILITADO 
 
 

do corpo negro 
no teatro Rio-
pretense 

Rodrigo da 
Silva Nunes 
Lamana  

Não 
preenchido 

O impacto das 
tecnologias na 
gestão da 
carreira do 
músico 
contemporâne
o. 

HABILITADO 
 
 

Rodrigo de 
Castro Caratori 

14532640865 Puliticamentein
correto ou 
jornal(i)rracion
al 

HABILITADO 
 
 

Rodrigo 
Emmanuel 
Chiquetto 
Buares 

22328234828 Tipo de 
conexões de 
áudio e suas 
diferenças 

HABILITADO 
 
 

Rodrigo 
Francisco 
Andrade 

33880698830 Pedagogia da 
máscara-
caminhos para 
formação do 
ator 

HABILITADO 
 
 

Rogerio de 
Oliveira 
Pinheiro  

24750586846 Técnicas de 
bateria são 
importantes 
para tocar? 

HABILITADO 
 
 

Romualdo 
Simas Nunes 

33197297806 Samba da 
nossa terra 

HABILITADO 

Rone Fabio 
Carvalho 
Junior 

47460633895 De olho na 
notícia: um 
retrato do 
jornalismo 
impresso Rio-
pretense 

HABILITADO 
 
 

Rosangelis de 
Gasperi 
Pagliuso 

12157852832 Filtro dos 
sonhos, um 
amuleto 
transcultural 

HABILITADO 
 
 

Rosemeire 
Aparecida 
Chicória 

07051145894 Cantigas de 
rodas 

HABILITADA 



B-7Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
18 de junho de 2021

Sabrina Tosta 
Barboza 

43960764871 A importância 
da dança no 
desenvolvimen
to do 
adolescente: a 
mudança 
social, 
comportament
al e psicológica 

HABILITADO 
 
 

Samara 
Almeida 
Menegildo 

47329643890 Tempo é 
dinheiro ou 
tempo é arte? 

HABILITADO 
 

Samuel 
Verona Moreti 

25604920835 O ensino 
musical para 
crianças em 
Rio Preto - 
ontem, hoje e 
amanhã 

HABILITADO 
 
 

Sandro 
Takahashi 

08070788836 O som por traz 
da história 

HABILITADO 
 

Santiago 
Naliato Garcia 

29242759899 Memória 
humana - Rio 
Preto pela 
fotografação 
de Jaime 
Colagiovanni, 
Edson Baffi e 
Toninho Cury 

HABILITADO 
 
 

Sarah de 
Carvalho 

32911616880 A relação da 
criança com o 
boneco 
antroposófico 

HABILITADO 
 
 

Savio 
Francisco D 
Agostino  

30.788.776/00
01-89 

Projeto 
COM_POSIÇÕ
ES 

HABILITADO 
 
 

Sebastião 
Leandro 
Pereira 

10290565871 Essa rua 
também é sua 

HABILITADO 

Sérgio Augusto 
Tófolo Simões  

30780441818 Quebrando 
barreiras: o 
breaking 
(movimento hip 

HABILITADO 
 
 

hop) presente 
nas 
comunidades 
indígenas do 
interior de sp. 
Uma 
expressão 
artística pelos 
olhos de dtr 

Simone A. 
Pereira  

61137510153 2 bpm/ deixe 
sua mensagem 

HABILITADO 

Simone 
Moerdaui  

16.817.452/00
01-09 

Por outros 
mundos 
possíveis 

HABILITADA 

Soave 
Produções 

25.462.159/00
01-59 

A evolução dos 
automatos e as 
esculturas 
cinéticas 

HABILITADO 
 
 

Sue Helen 
Cristina Rossi  

35664309865 @Elas_descol
adas 

HABILITADA 

Taisa Gomes 
de Souza 

43357025825 Ilustradoras 
em São José 
do Rio Preto: 
um recorte e 
quatro perfis 

HABILITADA 
 
 

Tania Lucia da 
Silva  

27671025860 Projeto Negra 
Ativa - Tania 
Silva 

HABILITADA 
 

Tatiana Miguel 
Rodrigues de 
Souza 

30125348819 João Miguel, o 
revolucionário 
do sertão 

HABILITADA 
 
 

Tauane Nunes 
Alamino  

Não 
preenchido 

Altar do prazer 
– uma 
experiência 
pós-
pornográfica 

HABILITADA 
 
 

Thais de 
Cássia Benites 

34604364842 Soma HABILITADA 

Thamiris 
Albertini 
Tavares  

36315736858 Cristo pode ser 
mais rock n roll 

HABILITADA 
 

Thiago do 20.649.328/00 Música digital HABILITADO 
Nascimento 
Costa  

01-40 na pandemia  

Thyago 
Rodrigo dos 
Santos 

10332903435 Uma viagem 
dançante pelo 
nordeste. 

HABILITADO 
 
 

Tiago Jose 
Laureano Pinto 

34906261841 O pessoal do 
Ceará e o seu 
impacto 
sociocultural 
nos 
movimentos 
musicais da 
década de 70 

HABILITADO 
 
 

Tiago Mariusso 
de Miranda  

19.598.516/00
01-08 

Arrebentado! HABILITADO 

Valdiney 
Ramos 
Carvalho da 
Silva 

10836953630 A gira - 
Dubbaruts 

HABILITADO 
 

Vanessa 
Aparecida 
Cornélio da 
Silva 

02859780637 Asa de 
Borboleta 10 
anos - uma 
análise do 
caso 
Humalteridade 

HABILITADA 
 
 

Vicente Serroni 73703036834 A influência da 
literatura 
infantil na 
leitura da 
criança 

HABILITADO 
 
 

Victor Augusto 
Ferreira da 
Silva 

21505139/000
1-67 

Sem título HABILITADO 

Victor Hugo 
Moraes Alonso 

24.304.070/00
01-00 

Onde tocar o 
rock e blues 
em Rio Preto? 

HABILITADO 
 

Victor 
Vendramini 
Serroni 

22915860840 A história do 
cinema e dos 
documentários 
Rio-pretenses 

HABILITADO 
 
 

Vinicius Dall 
Acqua  

24.694.624/00
01-14 

Artista-
cartógrafo: 

HABILITADO 
 

caminhos 
digitais para a 
impermanência 

 

Vinicius 
Francisco da 
Silva 

36995749898 Ações de 
aproximação 

HABILITADO 
 

Vinicius Rocha 
Guimaraes 

34036854895 Afros e afoxés HABILITADO 
 

Vitor Hugo de 
Lima Olivério 

39041415890 Música digital HABILITADO 
 

Vivarte Estúdio 
de Dança 

12.792.381/00
01-78 

Consciência 
motora no 
movimento 

HABILITADO 
 

Viviane 
Cristina 
Santana 
Quadros  

40.992.234/00
01-87 

Rio Preto 
Farath! 
História... 

HABILITADA 
 

Vladimir Miguel 
Rodrigues 

33695623837 Rio Preto em 
preto e branco 

HABILITADO 
 

W. L. Orniz 
Arte e 
Tecnologia 

15.572.766/00
1-18 

A polêmica nos 
discursos da 
arte moderna e 
contemporâne
a 

HABILITADO 

Wagner 
Rodrigues de 
Moraes 

08241532865 Ê semba ê… ê 
samba á… 

HABILITADO 
 

Wagner Silva 
de Paula  

31.682.169/00
01-00 

As dimensões 
da cultura do 
reggae da 
Jamaica 
expressos na 
Banda Chá de 
Lua em SJRP 

HABILITADO 
 
 

Walisson Higor 
da Cruz  

27.922.138.00
01/02 

Fonografia 
Rio-pretense 
xxi 

HABILITADO 
 

Wanderlidia da 
Silva Araujo 

17768546230 Cozinhar com 
fé 

HABILITADA 

Wanderson 
José Sereni 

24931840841 Pecks - 
pioneirismo na 
arte do graffiti 

HABILITADO 
 
 

Rio-pretense 
Wesley Pereira 
do Nascimento 

32451878827 Dança de 
Salão e a 
terceira idade 

HABILITADO 
 

Wesley 
Sebastião 
Estácio 

34552444832 A força dos 
quadrinhos 
independentes 
de São José 
do Rio Preto e 
região 

HABILITADO 
 
 

Weslley dos 
Santos Borges 

42492683818 A brincadeira 
de mamulengo 
como prática 
de subversão 
da opressão 
social 

HABILITADO 
 
 

Willian Fabrício 
Borges 

31311906800 Backstage 
invisível 

HABILITADO 

 
 

INABILITADOS: 
Nome / Razão 

Social 
CPF / CNPJ Projeto Situação 

Abner Tofanelli 05198008184 

A importância 
da 
musicalização 
gratuita na 
juventude:  
Projeto Guri e 
Camerata 
Jovem 
Beethoven - 
estudo de caso 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letra ―d‖ (n o apresenta 
comprovante atual) 
 

Adilson Sergio 
Bouhid 

13339608830 Reviva Renato 
Russo 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letra ―d‖ (n o apresenta 
comprovante de dois anos 
atrás) 

Aislan de 
Moraes  

45622065860 Impacto da 
pandemia no 
condicionamen
to físico do 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letra ―d‖ (n o apresenta 
comprovante atual em seu 

bailarino nome) 
Alan Michel 
Pereira de 
Souza  

37248126802 A musica 
clássica no 
interior  
paulista 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letra ―c‖ e ―d‖ 
(não apresenta Cartão Social 
e/ou PIS, PASE ou NIT e 
comprovantes de residência). 

Alecrim 
Cultural 

28.014.403/00
01-09 

Trilhas e 
rumos da 
cultura caipira 
riopretense 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14, § 1º  item II  letra ―e‖ (n o 
apresenta clipping). 

Alessandre de 
Jesus Santos 

12162626837 Manual de 
iluminação 
cênica e para 
streaming 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letra ―d‖ (n o apresenta 
comprovante atual) 

Alessandro 
Feitosa de 
Souza Filho 

39183643800 Divino e 
Donizete - os 
violeiros do 
Brasil 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letras ―c‖ e  ―d‖ (n o 
apresenta comprovantes de 
residência e do PIS/PASEP ou 
NIT) 

Alessandro 
Ferreira 
Martins 

091306218-95 Ele resiste INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letras ―c‖ e  ―d‖ (n o 
apresenta comprovantes de 
residência (inelegível) e do 
PIS/PASEP ou NIT) 

Alexandre 
Rodrigues 
Cardoso 

28869399869 Encadernação 
e restauração 
artesanal 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letras ―d‖ e ―g‖(n o 
apresenta comprovantes de 
residência em seu nome e 
Clipping) 
PROJETO: Em desacordo com 
Art. 14 § 2º itens III, IV e V 

Amaury José 
Semedo Neto 

32074441875 Capoeira da 
hora: 
educação e 
inclusão 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letra ―d‖ (n o apresenta 
comprovante atual) 

Anderson 
Ayusso 

28906493851 A máquina INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letra ―d‖ (n o apresenta 

comprovante de dois anos 
atrás) 

Anderson 
Rizzutti 
Prestes 

14494270814 Lugares, 
pessoas, arte e 
resistência: 
movimento 
punk de São 
José do Rio 
Preto na última 
década (2012 
– 2021) 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letra ―c‖ (n o apresenta 
o PIS, PASEP ou NIT) 

Andre Luiz 
Mansano 

30925972819 Mágico 
Mansano 

INABILITADO 
Não anexou os arquivos com 
documentação e com o projeto. 

Angela Maria 
Faria  de 
Araújo  

12153224888 Arte do ioiô INABILITADO 
PROJETO: Em desacordo com 
Art. 14 § 2º item IV (não 
apresenta plano de trabalho) 

Annalucia 
Garcia Pereira 
dos Santos  

05532007802 Diga não ao 
preconceito 

INABILITADA 
DOCS:        Em desacordo com 
art 14 § 1º letra ―g‖ (n o 
apresenta Clipping) 

Áquila Borges 
Camilo 

22628578816 Nina, a 
cachorrinha 
perdida 

INABILITADA 
Não anexou os arquivos com 
documentação e com o projeto. 

Associação 
Cultural e 
Beneficente 
Sonho Meu 

27.860.945/00
01-30 

Acaçá - 
alimento 
sagrado 
apreciado pelo 
povo 

INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item II  letra ―e‖ (n o 
apresenta clipping) 
PROJETO: Em desacordo com 
art. 14, § 2º, item V (não 
apresenta contrapartida). 

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

09.163.459/00
01-80 

As plataformas 
digitais como 
forma de 
expressão 
artística 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item II  letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
residência atual). 

Bárbara de 
Oliveira Moura 

30927096838 O autocuidado 
no trabalho de 
parto na 
perspectiva 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letra ―d‖ (n o apresenta 
comprovante de dois anos atrás 

africana e o atual não está em seu 
nome) 

Bruna Luane 
Dadalte Sereni 

43287541811 Nova fase da 
lua 

INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letra ―d‖ (não apresenta 
comprovante em seu nome) 

Bruno 
Nogueira 
Guedes 

44135409806 Aleivosia INABILITADO   
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letra ―d‖ (n o apresenta 
comprovante em seu nome) 

Caio Vinicius 
Roberto 

22841258831 Tribo podcast INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letras ―a‖  ―b‖ ―c‖ e ―d‖ e 
(não apresenta RG, CPF, PIS 
PASEP ou NIT, comprovante de 
residência de dois anos atrás) 
PROJETO: Em desacordo com 
Art. 14 § 2º item V (não 
apresentou proposta de 
contrapartida) 

Caio Vinicius 
Roberto 

22841258831 Teia Cultural INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letras ―a‖  ―b‖ ―c‖ e ―d‖ e 
(não apresenta RG, CPF, PIS 
PASEP ou NIT, comprovante de 
residência de dois anos atrás) 
PROJETO: Em desacordo com 
Art. 14 § 2º item V (não 
apresentou proposta de 
contrapartida) 

Cairo 
Francisco Seidl 
Neres 
Rodrigues  

42210922895 Agricultura 
urbana e 
jardinagem 
sustentável 

INABILITADAO 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letra ―d‖ e ―g‖ ( 
apresenta apenas comprovante 
atual em outro nome, nõ 
apresenta clipping) 

Carlos Alberto 
Sampaio 
Caetano 

33718235803 Sentimos na 
pele 

INABILITADO   
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letra ―d‖ (apresenta 
apenas comprovante atual em 
outro nome) 

Carlos 27296464852 Personagens INABILITADO 
Eduardo 
Frasato 

de Rio Preto: 
dos artistas 
aos anônimos 

PROJETO: Em desacordo com 
Art. 14 § 2º item IV e V (não 
apresenta plano de trabalho e 
proposta de contrapartida) 

Carlos 
Henrique 
Lourenço 
Correa 

42337815803 @Essencia_fe
mininaaa 

INABILITADO 
Não anexou os arquivos com 
documentação e com o projeto. 

Cássia Cristina 
Heleno da 
Silva  

23.573.605/00
01-77 

Documento e 
memória 

INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item II  letra ―d‖ (n o 
reside em São José do Rio 
Preto). 

Christina 
Martins 

45201713858 Diáspora em 
mutação -  
uma 
transanálise 
dramática 

INABILITADADA 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letra ―d‖ 
(comprovantes em nome de 
outras pessoas) 

Claudio dos 
Santos 
Gorayeb 

04898444806 Música 
brasileira 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letra ―d‖ (n o apresenta 
comprovante de dois anos 
atrás) 

Cleide 
Aparecida da 
Silva 

15938541883 Confecção de 
cortinas e 
tapetes em 
crochê 

INABILITADA 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letras ―c‖ e ―d‖ 
(comprovantes em nome de 
outras pessoas, não apresenta 
PIS/PASEP ou NIT)  
PROJETO: Em desacordo com 
Art. 14 § 2º item III, IV e V (não 
apresenta curriculum, plano de 
trabalho e proposta de 
contrapartida) 

Cristina Silva 
Duarte Me 

Não 
preenchido 

O nordeste e o 
patrimônio 
histórico e 
cultural 
brasileiro 

INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14, § 1º  item II  letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
residência de dois anos atrás). 

Daniel Verlotta 21801837805 A linguagem 
percussiva da 
floresta 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art 
14 § 1º letra ―d‖ (Apresenta 
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comprovantes com nome 
oculto) 

Danila 
Scrocchio 
Romero Bassi 

21299032826 As histórias 
infantis como 
um recurso 
terapêutico 

INABILITADADA 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letra ―g‖ (clipping) 

Douglas 
Martins da 
Silva 

37086469831 Os benefícios 
da Dança de 
Salão para 3ª 
Idade 

INABILITADO 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letra ―c‖ (n o 
apresenta PIS/PASEP ou NIT)  
PROJETO: Em desacordo com 
Art. 14 § 2º -  não apresenta 
itens: I descrição do projeto 
(parcial – sem título e 
metodologia) II-objetivo, III-
curriculum, IV- plano de 
trabalho e V-proposta de 
contrapartida) 

Edilene Sousa 
do Nascimento 

01251654550 A herança 
cultural negra 
do acarajé 

INABILITADADA 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letra ―c‖ e ―d‖ 
(comprovante do PIS/PASEP ou 
NIT e comprovantes de 
residência) 

Edmilson 
Gaspar de 
Melo 

01118948831 Um artista 
da/com fome? 

INABILITADO 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º (total – não 
apresenta documentação) 

Edmimar 
Marcelo Alves 

13340049866 Os 10 solos 
mais bonitos e 
importantes da 
música 
sertaneja 

INABILITADADA 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letra ―d‖ e ―g‖ 
(comprovantes de endereço e 
clipping) 
PROJETO: Em desacordo com 
Art. 14 § 2º - não apresenta 
itens: II-objetivo, III-curriculum, 
IV- plano de trabalho e V-
proposta de contrapartida) 

Estevao Jose 
dos Santos 
Junior 

34979810870 Sem título INABILITADO 
Não anexou os arquivos com 
documentação e com o projeto. 

Fábio Nunes 16998008805 Poemas INABILITADO 
da Silva Não anexou os arquivos com 

documentação e com o projeto. 
Fabiana dos 
Santos 
Pezzotti  

30.511.621/00
01-09 

O universo 
Drag em Rio 
Preto para 
além das 
Queen 

INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item II  letras ―a‖ e ―b‖ 
(não apresenta cartão do CNPJ 
e Estatuto). 

Fabio Ricardo 
Brambati 

22092727850 Movimento 
negro 
vermelha 

INABILITADO 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letra ―g‖ (clipping) 

Felipe Dias 
Ogawa 

34519834864 Antes sol do 
que mal 
iluminado 

INABILITADO 
DOCS – Não anexou arquivo. 
PROJETO: Em desacordo com 
Art. 14 § 2º - não apresenta 
itens: I descrição do projeto 
(parcial – sem metodologia) II-
objetivo, III-curriculum, IV- plano 
de trabalho e V-proposta de 
contrapartida). 

Fernando 
Cesar de 
Almeida Brito 

30.917.503/00
01-97 

As mulheres 
que mudaram 
a história do 
sertanejo raiz 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item II  letras ―a‖  ―b‖ e 
―d‖ (n o apresenta cart o 
CNPJ, Estatuto e comprovante 
de residência de dois anos 
atrás). 

Flávio 
Henrique dos 
Santos 

25392508820 Dureggaeaohip
hop 

INABILITADO 
Não anexou os arquivos com 
documentação e com o projeto. 

Giovani 
Augusto Milani 

40393422836 Baleia e outras 
vidas 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14, § 1º  item I  letra ―e‖ 
(comprovantes em nome de 
outra pessoa). 

Graziela 
Delalibera  

30.504.942/00
01-78 

Memórias de si 
e de outres 

INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14, § 1º, item II, letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
residência atual). 

Graziella 
Cristina 
Figueiredo 

30978413857 Vacinada (live) INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letra ―d‖ (n o 

Rillo apresenta comprovantes de 
residência). 

Heitor 
Henrique da 
Silva 

44304347861 Feito em casa INABILITADO 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovantes de 
residência) 

Henrique Faria 
Bello 

29875338885 Não se 
esqueçam do 
meu nome 

INABILITADO 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letra ―d‖ (não 
apresenta comprovante de 
residência atual) 

Isabelle 
Carceres Prato 

41.647.434/00
01-65 

O corpo 
literário(sinesté
sico) 

INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item II  letra ―e‖ (n o 
apresenta clipping). 

Isadora Vilela 
de Araujo 

45021036831 Músicas pra 
dançar na rua 

INABILITADO 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
residência de dois anos atrás) 
PROJETO: Em desacordo com 
o art 14 § 2º item IV (não 
apresenta plano de trabalho) 

Jepherson 
Marques 
Ferreira da 
Costa 

12648654658 Cultura Drag 
Queen e sua 
linha do tempo: 
o cenário 
nacional x 
internacional 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letras ―e‖ e ―g‖ 
(comprovante de dois anos 
atrás em nome de outra pessoa 
e o clipping ilegível). 

Jerson Alves 
Badaró 

92862764868 Vulneráveis INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letras ―a‖  ―b‖  
―c‖  d‖ e ―e‖. 
PROJETO: Em desacordo com 
art. 14, § 2º, item V (não 
apresenta contrapartida). 

João Luís 
Lessa Silva  

33632984808 Análise das 
obras 
fonográficas de 
Tião Carreiro e 
o pagode da 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
residência de dois anos atrás). 

viola 
Joao Victor 
Dionisio 

48531493846 A historia do 
deejay no 
mundo e no 
Brasil! 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
residência de dois anos atrás). 

João Vitor 
Silva de Abreu 

41664350861 Literatura e 
diversidade: 
levantamento 
de livros 
literários que 
contribuem 
para a 
compreensão 
do universo 
Lgbtqia+. 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letra ―g‖ (n o 
apresenta clipping). 
 

Jonathan Luiz 
Pereira  

37089622819 Lgbtqia+ e 
arte/cultura 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14, § 1º, item I, letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
residência atual). 

José Marcos 
Nogueira 

40827356072 Memória 
periódica 

INABILITADO 
Não anexou os arquivos com a 
documentação e com o projeto. 

Juliana 
Barroso dos 
Santos 
Ramalho El 
Rassi 

32650438860 Contando 
histórias: um 
encontro com 
o herói interior 

INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letras ―a‖  ―b‖  
―c‖  ―d‖ e ―g‖. 

Juliana 
Carvalho 
Tebar 
Rodrigues 

35714665864 As lutas dos 
estudantes do 
IBILCE contra 
a ditadura 
militar 

INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14, § 1º, item I, letra ―g‖ (n o 
apresenta clipping). 

Julio Cesar 
Brandão 

34979087892 Trilho e sua 
historia 

INABILITADO 
Não anexou os arquivos com a 
documentação e com o projeto. 

Júlio de Paula 
Piotto  

03925116818 Publicar um 
livro 

INABILITADO 
Não anexou os arquivos com a 
documentação e com o projeto. 

Karina Ríssoli 
Casado 

20278736866 A importância 
da mulher no 

INABILITADO 
DOCS – Em desacordo com o 

rock art 14 § 1º letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
residência de 2 anos atrás) 

Kelen Cristiane 
Pinha Zavattini 

09425035890 Incentivo ao 
artista 

INABILITADA 
Não anexou os arquivos com a 
documentação e com o projeto. 

Lara Fernanda 
da Silva 

42289768839 Videoclipe 
acessível 

INABILITADADA 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
residência de 2 anos atrás) 

Larissa Freitas 
Oliveira Ribeiro 

10514943629 O instagram 
literário e o 
incentivo à 
leitura 

INABILITADADA 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letras  ―c‖- apresenta 
comprovante atual com outro 
nome   ―d‖ – não apresenta 
comprovante do PIS/PASEP ou 
NIT e ―g‖ clipping. 

Lawrence 
William Garcia 
Gazarian  

19.133.374/00
01-03 

Os produtores 
apocalípticos 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item II  letra ―e‖ (n o 
apresenta clipping). 

Leandro 
Romao Garcia 

31624187803 O impacto do 
audiovisual na 
música autoral 

INABILITADO 
PROJETO: Em desacordo com 
o art 14 § 2º item II (não 
apresenta objetivo) 

Leonardo 
Bauab Aissa  

29.595.403/00
01-02 

Obras 
botânicas, 
sobre a  
perspectiva de 
hudson buck 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item II  letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
residência atual). 

Lucas Pereira 
Leal  

42401622896 Street dance – 
um estudo 
sobre seus 
diferentes 
estilos : 
locking, 
popping, 
breaking. 

INABILITADO 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letra ―g‖ (clipping) 
  

Lourisvaldo 
Ferreira da 
Silva 

01902743873 Festivais de 
MPB "O canto 
da consciência 

INABILITADO 
PROJETO: Em desacordo com 
o art 14 § 2º não apresenta: 

contra a 
repressão" 

item II objetivo,  IV plano de 
trabalho e V proposta de 
contrapartida 

Lucas 
Rodrigues 
Gabriel 

46869342814 Duo Lunare e 
a pesquisa da 
música na 
infância 

INABILITADO 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letra ―g‖ (n o 
apresenta demonstrativo do 
PIS, PASEP ou NIT;) 

Luciano 
Aparecido 
Calixto  

03934973647 Um estudo 
sobre a dança 
de rua como 
possibilidade 
de 
desenvolvimen
to de suas 
habilidades 
rítmicas e 
culturais. 

INABILITADO 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante atual – 
fev 2020 em outro nome) 
 

Lude Elim de 
Queiroz 
Borges 

33989024809 Performance 
corpo - o 
feminino e 
suas 
feminilizações 

INABILITADA 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letra ―g‖ (clipping) 

Luis Carlos da 
Silva 

55890610678 Congada INABILITADO  
PROJETO: Em desacordo com 
Art. 14 § 2º - não apresenta 
itens: I descrição do projeto 
(parcial – sem metodologia, 
tema e assunto) II-objetivo, III-
curriculum, IV- plano de 
trabalho e V-proposta de 
contrapartida) 

Luis Fernando 
Moreira Ribeiro 

32047585830 A música na 
musicoterapia 

INABILITADO 
DOCS – Em desacordo com o 
art 14 § 1º letras ―c‖ (deixa de 
apresentar o comprovante do 
PIS/PASEP ou NIT e ―g‖ 
(clipping) 

Manoel 
Messias 
Pereira 

73663212815 Crônicas da 
africanidades 

INABILITADO 
Não anexou os arquivos com a 
documentação e com o projeto. 

Marcos 21307128866 Arte fácil INABILITADO 

Rogerio Bueno 
Arantes 

Não anexou os arquivos com a 
documentação e com o projeto. 

Maria 
Aparecida da 
Silva Barufi 

01858321808 As quatro 
estações 

INABILITADA 
Não anexou os arquivos com a 
documentação e com o projeto. 

Maria 
Aparecida da 
Silva Barufi 

01858321808 Literatura INABILITADA 
Não anexou os arquivos com a 
documentação e com o projeto. 

Mariana Rufino 
Rocha  

Não 
preenchido 

A arte de 
comer com os 
olhos 

INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item II  letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
residência de dois anos atrás). 

Meiry 
Terezinha 
Romera 

22.476.633/00
01-03    

Os invisíveis - 
como vivem e 
como se 
superam os 
artistas de rua 

INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item II  letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovantes de 
residência). 

Mileny Reche 
de Oliveira  

22328927866 Diagnóstico 
dos coletivos 
culturais, 
vertentes e 
paralelos da 
cultura urbana 
periférica de 
São José do 
Rio Preto/SP -  
que cultura é 
essa? 

INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letra ―c‖ (n o 
apresenta Cartão Social e/ou 
PIS, PASE ou NIT). 
 

Mirian 
Conceição de 
Lima 

47218089844 Audio visual e 
multimidias 

INABILITADA 
Não anexou os arquivos com a 
documentação e com o projeto. 

Murilo Vecchi 
Carmo 

32610624875 Pelo olhar de 
baixo 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letra ―c‖ (n o 
apresenta Cartão Social e/ou 
PIS, PASE ou NIT). 

Natalia Asse 
Gazola 

37930191877 Dança x 
empoderament
o 

INABILITADA 
DOCS:        em desacordo com 
o art. 14 §1º letra ―d‖ 
(comprovantes de endereço em 
outro nome) 

Nei Candido 
dos Santos  

31.931.860/00
01-72 

Inclusão 
musical 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item II  letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
residência de dois anos atrás). 

Oberdan Vieira 
Rocha 

34061638823 Cânticos de 
todos os 
cantos 

INABILITADO 
DOCS:        em desacordo com 
o art. 14 §1º letra ―c‖ (deixa de 
apresentar demonstrativo do 
PIS, PASEP ou NIT;) 

Ohanna 
Martins Pagani 

43957828848 São José do 
Rio Preto em 
pixels, estudo 
e arte 

INABILITADA 
DOCS:        em desacordo com 
o art. 14 §1º letra ―d‖ 
(comprovantes de endereço em 
outro nome) 

Pascoal Ferrari 07069330871 Sem título INABILITADO 
Não anexou os arquivos com a 
documentação e com o projeto. 

Patrícia Amaral 
dos Santos 

16084372852 O povo da vila INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letra ―g‖ (n o 
apresenta clipping). 
PROJETO: Em desacordo com 
art. 14, § 2º, itens IV e V. 

Patrícia Amaral 
dos Santos 

16984372852 Iboruna - o 
nascimento de 
um rio, 
percursos e 
percalços 

INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letra ―g‖ (n o 
apresenta clipping). 
PROJETO: Em desacordo com 
art. 14, § 2º, itens III, IV e V. 

Patricia de 
Paula Marques 
Bernardo Pinto 

22249026816 A importância 
da música no 
desenvolvimen
to da criança 
desde a 
primeira 
infância 

INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
residência de dois anos atrás). 
 

Paulo 
Henrique 
Nunes 
Gonçalves 

2964940805 Mudanças de 
comportament
o do ouvinte e 
consumidor de 
música no 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovantes de 
residência). 

Brasil 
Pedro 
Henrique 
Sampaio de 
Freitas 

35969760811 Bateria, a base 
de tudo 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letra ―d‖ 
(comprovantes em nome de 
outra pessoa). 

Pedro Paulo 
Duovizim dos 
Santos 

37469909800 Compondo em 
metais 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letras ―a‖  ―b‖  
―c‖  ―d‖ e ―g‖. 

Pedro Rubens 
Justino 

59821922872 Serestas e 
afins - m sica 
para a melhor 
idade em 
tempos de 
pandemia 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item I  letra ―c‖ (n o 
apresenta Cartão Social e/ou 
PIS, PASE ou NIT). 

Renata 
Ortunho 
Martins 
Nogueira 

35380143881 O som das 
gerais 

INABILITADA 
DOCS:        em desacordo com 
o art. 14 §1º letra ―d‖ 
(comprovantes de endereço em 
outro nome) 

Renato 
Rodrigues 
Schiavetti  

32.781.450/00
01/55 

Coordenação 
motora e 
polirritmia na 
bateria: síntese 
de estudos 
técnicos 
elaborados a 
partir de 
elementos 
rítmicos 
provenientes 
da música 
brasileira 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item II  letras ―a‖  ―b‖  
―c‖ e ―d‖ (n o apresenta cart o 
CNPJ, Estatuto, RG e CPF e 
comprovantes de residência). 
. 

Ricardo José 
Matioli 

06228940805 Pequenas 
memórias de 
um diário 
explícito e 
iluminado 

INABILITADO 
DOCS:        em desacordo com 
o art. 14 §1º letra ―d‖ 
(comprovantes de endereço em 
outro nome) 

Ricardo Milani 11617100862 Fotografia 
mundo 

INABILITADO 
Não anexou os arquivos com a 
documentação e com o projeto. 
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Rodrigo 
Conceição 
Angelino 

21472199839 Trompete, o 
som que guia 

INABILITADO 
DOCS:        em desacordo com 
o art. 14 §1º letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
endereço de dois anos atrás) 

Sofia Mitsuyuki 
de Menezes 

5145095880 O que te falta? INABILITADA 
DOCS:        em desacordo com 
o art. 14 §1º letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
endereço de dois anos atrás) 

Tauã Andrade 
Teixeira 

40956133860 A historiografia 
na cena 
teatral: estudos 
para história 
do poder 

INABILITADO  
PROJETO: Em desacordo com 
Art. 14 § 2º - não apresenta 
itens: II - objetivo, e V - proposta 
de contrapartida) 

Thiago 
Giacomelli 
Ferreira  

39.740.333/00
01-92 

Influência da 
música 
americana no 
Brasil 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item II  letras ―a‖  ―d‖ e 
―e‖ (n o apresenta cart o 
CNPJ, comprovantes de 
residência e clipping). 
PROJETO: Em desacordo com 
art. 14, § 2º, itens II, III e IV. 

Tiago Augusto 
de Lima  

36.418.194/00
01-97 

O atleta do 
nada 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com art. 
14, § 1º, item II, letra ―e‖ (n o 
apresenta clipping). 

Uriel Canile 
Ferreira 

42494425867 Espectros INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com o 
art. 14  §1º  item I  letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovantes de 
residência) 

Valdemir 
Ribeiro dos 
Santos 

07053336808 As inovações 
de 
instrumentos 
nas escolas de 
samba 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com o 
art. 14  §1º  item I  letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovantes de 
residência de dois anos atrás) 

Vanessa 
Fabiane 
Apolinário de 
Oliveira 

39599406885 O negro no 
mercado de 
trabalho 

INABILITADA 
Não anexou os arquivos com a 
documentação e com o projeto. 

Vanessa 39599406885 Cultura da INABILITADA 

Fabiane 
Apolinário de 
Oliveira 

população 
negra 

Não anexou os arquivos com a 
documentação e com o projeto. 

Vanessa 
Palmieri 
Rodrigues 
Chiacchio 

20.156.333/00
01-11 

Produção, pra 
quê? 

INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item II  letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovantes de 
residência). 

Vinícius 
Henrique 
Oliveira da 
Costa  

38679012874 Amanhecer INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com o 
art. 14, §1º, item I, letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovantes de 
residência) 

Wania Suely 
Borges  

12.851.727/00
01-61 

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

INABILITADA 
DOCS: Em desacordo com art. 
14  § 1º  item II  letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
residência atual). 

Weliton Ribeiro 
dos Santos 

42566227802 Os vários 
ritmos do 
samba em 
uma bateria de 
escola de 
samba 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com o 
art. 14  §1º  item I  letras ―c‖ e 
―d‖ (n o apresenta Cart o 
Social e/o PIS, PASEP ou NIT e 
comprovante de residência de 
dois anos atrás) 

Wilde Mauricio 
de Arruda 
Junior 

20269630880 O universo 
enignático de 
Hudson Buck 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com o 
art. 14  §1º  item I  letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
residência atual) 
PROJETO:  Em desacordo com 
o o art. 14, §2º, item III. 

William de 
Sousa Frati 
Antônio 

40805151893 Indumentária 
de moda na 
cultura 
Lgbtqia+ 

INABILITADO 
DOCS: Em desacordo com o 
art. 14  §1º  item I  letra ―d‖ (n o 
apresenta comprovante de 
residência de dois anos atrás) 
PROJETO: Em desacordo com 
o o art. 14, §2º, itens III e IV. 

Yara Maria 
Sarkis 

45663971815 Contadores de 
histórias: 
semeando 
ideias 

INABILITADA 
Não anexou os arquivos com a 
documentação e com o projeto. 

 
São José do Rio Preto/SP, 18 de junho de 2021. 
Valdeci Pedro Ganga 
Secretário Municipal de Cultura 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação n° 19/2021 – 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  2 (dois) 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 21 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 

25º CAROLINA GISMENE 23/06/2021 15h00 
26º LUCAS RODRIGUES DE CARVALHO 24/06/2021 14h00 

  
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 19/2021 – SME     Publicado em 18/06/2021      
Término 10/07/2021                                     

          
São José do Rio Preto, 17 de junho de 2021. 

Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretária Municipal da Educação 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2021

 
9ª Reunião Ordinária - Conselho Municipal de Habitação
(2019-2021)
O  Presidente do Conselho Municipal de Habitação de São 
José do Rio Preto, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Regimento Interno – Decreto nº 16.020 de 07 
de novembro de 2011 e pela Lei Municipal nº 8.397 de 19 de 
junho de 2001, alterada pela Lei nº 10.820 de 17 de novem-
bro de 2010, FAZ SABER a quem possa interessar que, face 
ao enfrentamento do Coronavirus/Covid-19 Convoca seus 
membros para manifestação quanto aos itens de pauta da 
9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação - 
CMH, biênio 2019-2021 encaminhada por e-mail e reunião 
virtual dia 25 de junho de 2021 (sexta-feira) às 8h30. Eventu-
ais dúvidas poderão ser esclarecidas por esta Secretaria por 
meio do email: smhab@riopreto.sp.gov.br ou pelo Telefone/
Whatsapp (17) 3211-5560 com a Secretária Executiva do 
Conselho, Sra. Selma Cristina Ketelut Carneiro.
Manoel de Jesus Gonçalves
Presidente do Conselho Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2021

 
10ª Reunião Ordinária - Conselho Municipal de Habitação
(2019-2021)
O  Presidente do Conselho Municipal de Habitação de São 
José do Rio Preto, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo Regimento Interno – Decreto nº 16.020 de 07 
de novembro de 2011 e pela Lei Municipal nº 8.397 de 19 de 
junho de 2001, alterada pela Lei nº 10.820 de 17 de novem-
bro de 2010, FAZ SABER a quem possa interessar que, face 
ao enfrentamento do Coronavirus/Covid-19 Convoca seus 
membros para manifestação quanto aos itens de pauta da 
8ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação - 
CMH, biênio 2019-2021 encaminhada por e-mail e reunião 
virtual dia 25 de junho de 2021 (sexta-feira) às 9h. Eventuais 
dúvidas poderão ser esclarecidas por esta Secretaria por 
meio do email: smhab@riopreto.sp.gov.br ou pelo Telefone/

Whatsapp (17) 3211-5560 com a Secretária Executiva do 
Conselho, Sra. Selma Cristina Ketelut Carneiro.
Manoel de Jesus Gonçalves
Presidente do Conselho Municipal de Habitação

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000226344 00962/07
ANBAFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS PARA DIETOTERAPIA LTDA 

EPP

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000037030 00681/09
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA PASKAKULIS 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000107539 00681/09
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA PASKAKULIS 

LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000233470 01560/11 CLINICA GREQUE LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000036870 00817/99 CLINICA VITA S/S LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000139385 00817/99 CLINICA VITA S/S LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000139393 00817/99 CLINICA VITA S/S LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000052947 01923/14
DANIELA GRESPI ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000073998 02501/16 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000073999 02501/16 DIA BRASIL SOCIEDADE LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2019000226536 00672/16
IBEO RIO PRETO ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2019000226548 00672/16
IBEO RIO PRETO ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2019000226560 00672/16
IBEO RIO PRETO ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000209069 01549/09 RAIA DROGASIL S/A
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2020000242393 01549/09 RAIA DROGASIL S/A
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000023927 01531/10 ROSELI QUILES MARTINS SUETH ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000137610 01531/10 ROSELI QUILES MARTINS SUETH ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2020000302996 01180/19 SAPORE S/A
Renovação de Licença de 

Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

       São José do Rio Preto, 18 de junho de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

São José do Rio Preto, 17 de junho de 2021.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-

ça.
Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº. 10/2021
Fica notifi cada a empresa RDL TECNOLOGIA EM TRANS-
PORTES LTDA (URBANO NORTE) atuante como ETT 
(Empresa de Tecnologia e Transporte) e envolvidos, direta e 
indiretamente, com o serviço de transporte individual privado 
remunerado de passageiros intermediado por aplicativos no 
município de São José do Rio Preto-SP que deverão apre-
sentar à SMTTS no prazo de 10 dias as informações solici-
tadas pelo Artigo 10 da Lei Municipal 13.204, de 25 de junho 
de 2019.
Na falta de aplicativo disponível à fi scalização em que essas 
informações possam ser consultadas, a lista com dados dos 
motoristas atuantes neste município poderá ser encaminha-
da pelo email smtts.posturas@riopreto.sp.gov.br.
Ressaltamos ainda que o não cumprimento desta notifi cação 
sujeita as ETTs à sanção prevista no artigo 12 da Lei Munici-
pal 13.204/2019.
MARCELO NOMINATO DO AMARAL
Inspetor Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 17 de junho de 2021.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-

ça.
Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº. 11/2021
Fica notifi cada a empresa MOBILIDADE URBANA RIO PRE-
TO LTDA (MUB) atuante como ETT (Empresa de Tecnologia 
e Transporte) e envolvidos, direta e indiretamente, com o 
serviço de transporte individual privado remunerado de pas-
sageiros intermediado por aplicativos no município de São 
José do Rio Preto-SP que deverão apresentar à SMTTS no 
prazo de 10 dias as informações solicitadas pelo Artigo 10 
da Lei Municipal 13.204, de 25 de junho de 2019.
Na falta de aplicativo disponível à fi scalização em que essas 
informações possam ser consultadas, a lista com dados dos 
motoristas atuantes neste município poderá ser encaminha-
da pelo email smtts.posturas@riopreto.sp.gov.br.
Ressaltamos ainda que o não cumprimento desta notifi cação 
sujeita as ETTs à sanção prevista no artigo 12 da Lei Munici-
pal 13.204/2019.
MARCELO NOMINATO DO AMARAL
Inspetor Fiscal de Posturas



B-10 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
18 de junho de 2021

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO
Pregão Eletrônico nº 007/2021
Processo Licitatório nº 7235/2021
CONTRATO Nº: 015/2021
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: SO INNOVATIVE POWER SOLUTIONS 
CONSULTORIA LTDA - EPP 
OBJETO: Aquisição de 80 Baterias a base de troca para 
aplicação em  sistema ininterrupto de energia “no-break” 
(UPS) modular já existente e em funcionamento no Data 
Center da contratante, com serviço de substituição, suporte 
técnico  e garantia das baterias a serem fornecidas, confor-
me Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.
VALOR: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)
VIGÊNCIA: 12 meses
DATA DO CONTRATO: 11 de junho de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 17 de junho de 2021. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente. 

 
 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
 

EXTRATO DO CONTRATO 
 

Pregão Eletrônico nº 006/2021 
Processo n° 7166/2021 

 
CONTRATO Nº: 012/2021 
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E 
COMÉRCIO LTDA. 
OBJETO: Aquisição de licenças de uso perpétua dos softwares 
Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Server CAL (Client 
Access License) e Microsoft SQL Server, conforme Termo de 
Referência, Anexo I, deste Edital. 
Ite
m Descrição Qtd

e Valor Unitário 

1 

Licença de Software Microsoft 
Windows Server 2019, na versão 
Standard, para 02 cores de CPU 
em contrato Open License ou 
Open License Government 

04 
 
 

R$ 630,68 

2 

Licença de Software Microsoft 
Windows Server 2019, na versão 
Standard, para 16 cores de CPU 
em contrato Open License ou 
Open License Government 

02 R$ 4.985,22 

3 

Licença de Software Microsoft 
Windows Server 2019 na versão 
Datacenter para 02 cores de 
CPU em contrato Open License 
ou Open License Government  

28 R$ 3.689,74 

4 Licença de Software Microsoft 07 R$ 29.498,21 
Windows Server 2019 na versão 
Datacenter para 16 cores de 
CPU em contrato Open License 
ou Open License Government 

5 

Licença CAL (Client Access 
License) para Windows Server 
2019 do tipo dispositivo (device) 
em contrato Open License ou 
Open License Government  

5.00
0 R$ 167,36 

6 

Licença de Software Microsoft 
SQL Server 2019, na versão 
Standard do tipo Servidor em 
contrato Open License ou Open 
License Government 

01 R$ 5.161,36 

7 

Licença CAL (Client Access 
License) para Microsoft SQL 
Server 2019 do tipo dispositivo 
(device) em contrato Open 
License ou Open License 
Government 

01 R$ 1.200,40 

 
VALOR: R$ 1.165.455,11 (um milhão, cento e sessenta e cinco 
mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos) 
VIGÊNCIA: 12 meses 
DATA DO CONTRATO: 07 de junho de 2021. 
São José do Rio Preto/SP, 17 de junho de 2021.  
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente. 

Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529

Extrato da Ata da Reunião da Diretoria
Data: 15.02.2021. Horário: 13 horas. Local: Avenida Vicente Filizola, 5020, Redentora, CEP 15.015-450, São José do 
Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os Diretores representando a totalidade dos membros da Diretoria. Mesa: Libano 
Miranda Barroso - Presidente; Ademir Odoricio - Secretário. Deliberações: a retifi cação do endereço da fi lial de Tanga-
rá da Serra/MT, inscrita no CNPJ 59.970.624/0032-80, que, por um lapso, constou de forma equivocada na Ata da Re-
união da Diretoria, realizada em 10/08/2020, devidamente registrada pela JUCESP sob o nº 401.289/20-5, em sessão 
de 28/09/2020, a fi m de constar o seguinte e correto endereço: Avenida Lions Internacional, nº 1492-W, Parte, Parque 
da Serra, CEP 78.300-000. Registro JUCESP: nº 230.034/21-4, em sessão de 17.05.2021.

RETIFICAÇÃO DE HORÁRIO 
 
Em razão do lockdown que se inicia na data de 17.06.2021 
no município de São José do Rio Preto, retifi camos para 
15h30 em primeira chamada com a maioria dos associados, 
e 16h00 em segunda chamada com qualquer numero de 
associados, o horário do Edital de Convocação publicado 
em 15.06.2021 referente a realização da Assembléia Geral 
Extraordinária do Instituto Comboniano de São Judas Tadeu, 
em 25.06.2021(sexta feira). 
Pe. Luiz Donizeti Caputo 
Presidente 

EDITAL - SINDICATO RURAL DE UCHOA - CNPJ-
47.527.734/0001-97. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

- Ficam convocados todos os associados do Sindicato Rural 
de Uchoa, para a AGO, a ser realizada na sua sede social na 
Avenida Benjamim Constant nº. 463, em Uchoa/SP, no próxi-
mo dia 30/06/2021, as 08h00, em primeira convocação, não 
havendo número legal, fi cam convocados para as 09h00, do 
mesmo dia e local, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: a) leitura, discussão e aprovação da ata da assem-
bleia anterior; b) Balanço Geral, Contas, Relatório da Direto-
ria com respectivo parecer do Conselho Fiscal, referente ao 
exercício de 2.020. UCHOA/SP, 17 de junho de 2021 - SIUZE 
AP.  AGOSTINHO DAVANZO – PRESIDENTE.

VENDE-SE

Vários Moldes de Injeção de Plástico e um de 
Sopro.

Telefone (17) 99183-3336


