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Aplicativo do 
Poupatempo 

disponibiza mais
de 60 serviços
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Cláudio LAHOS

DIA DAS MÃES

Rede municipal 
de ensino 

entrega novo 
material online

e impresso 
Material impresso poderá 

ser retirado em 116 escolas 
que atendem crianças do ensi-
no infantil ao fundamental, no 
mesmo horário que as unidades 
entregarão Kits Alimentação. 
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Proprietários de 
academias fazem 
protesto virtual 
e se reúnem 

com Edinho hoje
Rio Preto tem 186 acade-

mias cadastradas. Segundo 
empresários do setor, são 70 
mil alunos mensalistas. Grupo 
quer tentar a flexibilização em 
reunião na Prefeitura. 
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Comércio aposta 
no delivery e 

compras on-line
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Um em cada dez testes 
para Covid-19 dá positivo,
afirma Saúde rio-pretense 

Baep apreende 
148 tijolos 

de maconha 
Pág. A5

Divulgação

SP ultrapassa 
3 mil mortes por 

Covid e Doria 
decreta luto 
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Banco do Povo 
prorroga linhas 
especiais de 
microcrédito 
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Faxineiro bate na 
mulher, dá facada 
em vizinho e vai 
para a cadeia 
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Pandemia leva 
Igreja Católica a 
cancelar edição 
2020 do Beraká

A decisão do cancelamento 
foi tomada em reunião nesta 
segunda-feira, em função da 
atual situação de pandemia 
pelo novo coronavírus. Em 
edições anteriores, o evento 
atraiu mais de 30 mil pessoas 
de Rio Preto, região e de outros 
Estados.
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USO OBRIGATÓRIO

DECRETO A partir de hoje o uso de máscaras em locais abertos passa a ser obrigatório em 
todo o Estado de São Paulo. Determinação partiu do governador João Doria 
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A obesidade é reconhecida 
internacionalmente como um 
importante fator de risco para 
doenças cardiovasculares. 
Além disso, o sobrepeso e a 
obesidade estão associados 
a piora da hipertensão arterial 
sistêmica e do diabetes melli-
tus. Em conjunto, a obesidade, 
o diabetes e a hipertensão 
arterial agridem nosso sistema 
imunológico, favorecendo a 
ação do novo Coronavírus.

A obesidade também de-
mostra relação com a falta 
de ar. Em casos avançados, 
o excesso de gordura corporal 
dificulta a movimentação torá-
cica dos pacientes fumantes 
e com histórico de problemas 
pulmonares, agravando os 
sintomas respiratórios. 

Além de aumentar o risco 
de doenças cardiovasculares, 
potencializar o prejuízo cau-
sado pela hipertensão e pelo 
diabetes, a obesidade também 
pode piorar o quadro respirató-
rio do paciente infectado pelo 
novo Coronavírus.

Neste momento de isola-
mento social, é difícil controlar 
o ganho de peso. O maior 
consumo alimentício acom-
panhado pela impossibilidade 
de exercitar-se em academias 
contribui para o sobrepeso e a 
obesidade. 

O que podemos fazer en-

Sobrepeso e obesidade na 
pandemia da Covid-19

Divulgação

tão? Controlar nossos hábitos 
de vida neste momento cons-
titui nosso principal recurso. 
Começando pela alimentação, 
devemos dar preferência a ali-
mentos preparados em casa 
com pouco sal. Frituras devem 
ser substituídas por refeições 
assadas. Petiscos e aperitivos 
devem ser restritos a finais de 
semana. Refrigerantes podem 
ser substituídos por sucos natu-
rais ou água mineral.

Os exercícios devem ser pra-
ticados mesmo no ambiente do-
miciliar. Subir escada representa 
um exercício barato e fácil de ser 
praticado. Academias de prédio 
e condomínio podem ser utiliza-
das, desde que não haja aglo-
merações. A perda de peso ou o 
controle do ganho de peso será 
eficaz com a prática de corrida 
ou caminhada na esteira. Por 
fim, medicamentos para controle 
da saciedade ou anorexígenos 
não devem ser utilizados sem a 
correta orientação médica. 

Prof. Dr. Sthefano Atique 
Gabriel - Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, especia-
lista nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e coor-
denador do curso de Medicina 
da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos (Unilago).

           Os exercícios devem ser praticados mesmo no 
ambiente domiciliar“   ”

ARTIGO  

Paiva NETTO*

Vivência do Bem

O júbilo da Vida é 
aquele que lha damos. 
Logo, se ela for alta-
mente desafiadora, não 
significa que não venha 
a se tornar rica em re-
alizações e plena de 
felicidade. Tem de ser 
vivida em magnitude, 
pois há sempre ocasião 
de se vivenciar o Bem. 

E, quando sentimos 
Deus, que é Amor ele-
vado à enésima po-
tência, a Vida alcança 
o ritmo e a extensão 
da Eternidade. Quer 
dizer, o Espaço-Tempo, 
a integração no Dia do 
Senhor, conforme lemos 
no Apocalipse, 1:10: 
“Achei-me em Espírito, 
no Dia do Senhor (...)”.

E por que é neces-
sária a nossa integra-
ção no Dia do Senhor? 

Justamente porque ele 
singulariza o estado es-
piritual-psíquico de con-
formidade com o Espa-
ço-Tempo de Deus. 

Então, nós mesmos 
seremos Espaço-Tem-
po Divinos, ou seja, a 
própria Profecia, que é 
Deus em nós, “o teste-
munho de Jesus”, como 
está grafado no último 
livro da Bíblia Sagrada, 
19:10: “(...) o testemu-
nho de Jesus, o Cristo, 
é o espírito de Profecia”.

Integrados, pois, nes-
se Sacrossanto Conte-
údo, nos tornaremos 
os reais condutores de 
nossos destinos; cons-
trutores, hoje, de dias 
mais felizes, no porvir.

Đ *Jornalista, radia-
lista e escritor.

paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com 
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O movimento organizado 
pela União das Academias Pro-
fissionais de Educação Física 
de Rio Preto, que é formado 
por donos de academias e pro-
fessores de Educação Física, 
inovou e lançou um protesto 
virtual ao invés do presencial 
para pedir a reabertura dos 
estabelecimentos na cidade.

Segundo Gustavo Lemes, 
um dos membros do movimento 
e professor de Educação Físi-
ca, respeitando as regras que 
proíbem aglomerações e para 
não colocar em risco ninguém 
por conta da pandemia do 
Covid-19 eles decidiram lançar 
esse manifesto online que cobra 
das autoridades políticas tanto 
o prefeito Edinho Araújo (MDB) 
como o governador João Doria 
(PSDB) que reconheçam os 
profissionais de Educação Física 
e as Academias como serviços 
essenciais da área da Saúde.

Reunião - Lemes confirmou 
que uma reunião entre eles o 
prefeito Edinho vai acontecer 
na tarde desta quinta-feira (7), 
às 15h.

Lemes afirmou que o próprio 

Ministério da Saúde reconhece 
os professores de Educação 
Física como profissionais da 
Saúde. “Queremos ajudar a 
combater o coronavírus, a ativi-
dade física melhora a imunidade 
das pessoas e tornam elas mais 
resistentes”, salientou Lemes. 

Com diversas hashtags (#) 
eles publicaram um post nas 
principais redes sociais com 
os seguintes dizeres:  #Ativi-
dadeFísicaÉSáude #NãoÉLazer 
#educaçãofísica #academias 
#EuTreinoPorSaúde #Combate-
ACovid #Covid19 #coronavírus 
#sãojosédoriopreto #riopreto 
#SãoPaulo #EstadoDeSãoPaulo 
#EdinhoAraújo #JoãoDória.

Segundo o professor, são 
186 academias cadastradas 
e outras estão buscando o re-
gistro, além das academias de 
condomínios que não entram 
neste calculo. 

De acordo com ele, são 
cerca de 70 mil pessoas mensa-
listas que utilizam as academias 
de Rio Preto por mês. Mas o 
número é bem maior, pois as 
academias de condomínios e 
clubes não fazem parte desta 
estatística.

Sérgio SAMPAIO

QUARENTENA

Motta quer ampliar 
leque de saque do FGTS 

O deputado federal Luiz 
Carlos Motta (PL) apresentou, 
nesta terça-feira (5), projeto de 
lei que libera a movimentação 
de conta do FGTS (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço) 
aos trabalhadores que tiveram 
redução salarial ou suspensão 
do contrato de trabalho durante 
o estado de calamidade públi-
ca, provocado pela pandemia 
do Covid-19.

Segundo o parlamentar, 
com a MP 936 que permite a 
suspensão de contrato e cortes 
de salários, os trabalhadores 

ficaram ainda mais vulneráveis 
principalmente os de baixa 
renda. 

O governo federal já re-
gistrou mais 1,7 milhão de 
trabalhadores que tiveram 
contrato suspenso ou redução 
de jornada e salário durante a 
crise do coronavirus. 

O PL 2416/2020 autoriza 
que esses trabalhadores pena-
lizados possam movimentar a 
sua conta vinculada do FGTS. 
“Diante de um cenário de incer-
tezas, o trabalhador precisa de 
garantias e condições mínimas 
para prover o próprio sustento e 
de sua família”, salientou Motta.

Sérgio SAMPAIO

BENEFÍCIO SOCIAL 

Donos de academias fazem protesto virtual 
e serão recebidos por Edinho nesta quinta 

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou nesta quarta-
-feira (6) que haverá luto oficial 
em todo o estado de São Paulo 
em respeito e pesar às vítimas 
fatais do coronavírus. Até o 
início da tarde desta quarta, 
eram 7.921 mortes provoca-
das pela COVID-19 em todo 
o país, com 3.045 óbitos em 
São Paulo.

“A partir de amanhã, te-
remos luto oficial em todo o 
estado de São Paulo. Lamen-
tavelmente, ultrapassamos 3 
mil mortos com coronavírus, é 
o maior volume da história do 
estado em uma circunstância 
de menos de 60 dias”, decla-
rou o governador. 

“Em respeito às famílias e 
amigos destes que perderam 
vidas, será um gesto de solida-
riedade. E, lamentavelmente, 
daqueles que ainda vão perder 
as suas vidas”, salientou Doria.

O decreto de luto oficial 
será publicado no Diário Oficial 
do Estado nesta quinta (7) e 
valerá até que a crise sanitária 
seja superada.

Doria decreta 
luto oficial  

após Estado 
ultrapassar 
3 mil óbitos 
por Covid-19

Sérgio SAMPAIO

Convoca
Marco Rillo (PSOL) voltou a 

cobrar uma posição do Executivo 
sobre a convocação dos aprovados 
no concurso para preencher cargos 
na Educação. O vereador protoco-
lou requerimento convocando os 
secretários Luís Thiesi (Administra-
ção) e Sueli Costa (Educação) para 
prestarem esclarecimentos sobre o 
adiamento da convocação. A Pre-
feitura já havia informado que 
os convocados não assumi-
ram seus cargos devido a 
suspensão das aulas por 
causa do coronavírus. Se 
for aprovado, eles serão 
ouvidos na sessão em 
19 de maio.

Cuidado...
Qualquer político que usar 

a rede social como platafor-
ma para divulgar suas ideais 
com o propósito de se eleger 
ou reeleger, precisa usar a 
ferramenta com sabedoria. 
Se postar propostas mirabo-
lantes achando que poderá 
colher bons frutos, vai dar 
com os burros n´água. O 
então candidato Jair Bolso-
naro, que soube usar o nome 
de Deus na sua campanha, 
se deu bem. Em Rio Preto, 
pré-candidatos a prefeito, 
que não têm tempo de rádio 
e de TV, adiantam que o foco 
de suas campanhas será na 
rede social. Cuidado...

Tratativas
Enquanto a ação do coronavírus não permitir reuniões 

para discutir as alianças partidárias com o propósito de 
disputar as eleições majoritárias, as tratativas continuam 
por meio do WhatsApp, segundo o presidente do MDB, 
Pedro Nimer. Até agora, Nimer disse que está confirmado 
o apoio do Patriota, PSC e do PSD, esta sigla do vice-pre-
feito Eleuses Paiva. “Esses partidos já estão apoiando 
o governo”, diz. Assim que a pandemia for superada, 
Nimer diz que as reuniões com outros dirigentes serão 
retomadas para ampliar a aliança.

Nebuloso
Apesar de favorito em todas as apostas, o prefeito 

Edinho Araújo (MDB) até o momento não confirma se 
será ou não candidato. Ao ser indagado sobre o assunto, 
sempre desconversa e repete como um mantra que seu 
foco é administrativo. Para o prefeito, estava indo tudo 
bem, até que surgiu o vírus que veio da China. O que 
vai acontecer daqui para a frente ninguém sabe. Tudo 
está muito nebuloso! No caso do prefeito, porém, talvez 
a postergação das eleições seria favorável, ou seja, dar 
tempo para liquidar com o vírus.

Deu nisso...
Os partidários do presi-

dente Bolsonaro (sem par-
tido) até podem discordar, 
mas a posição dele de ser 
contra o isolamento social, 
para proteger a economia, 
provocou racha na popu-
lação. Por ser presidente, 
sua palavra ecoou como 
se fosse uma lei e um 
grande número de pessoas 
passou a ser resistente ao 
isolamento para controlar o 
vírus. Conclusão, se todos 
tivessem seguido as orien-
tações das autoridades da 
saúde, o isolamento pode-
ria estar chegando ao fim. 
A resistência deu nisso: 
ninguém sabe quando isso 
vai acabar.   

Mobilizam  
Os profissionais do setor de academias se mobilizaram, ontem, com o objetivo de chamar 

a atenção do prefeito Edinho Araújo (MDB) e do governador João Doria (PSDB) para incluir 
a atividade como essencial para a saúde da população. “Nosso trabalho é fundamental 
para prevenir a covid-19 e de outras doenças”, disse Gustavo Musa Lemes, líder da ini-
ciativa. O apelo, feito pela rede social, diz ainda que os profissionais das academias estão 
capacitados para orientar seus clientes no enfrentamento ao novo coronavírus.

No páreo
Já tem muita gente trabalhando firme com o propósi-

to de disputar as eleições em outubro, caso não sejam 
adiadas, pelo TSE, por causa da pandemia. Serão vários 
candidatos, dentre eles está o prefeito Edinho Araújo 
(MDB), que vai disputar a reeleição. Pela disposição, 
também estarão no páreo João Paulo Rillo (PSOL), 
Renato Pupo (PSDB), Rogério Vinicius (DC), Antônio 
Pereira, o Cebolão (PMN), Danila Azevedo (PTC), Kawell 
Lott (Podemos) e por aí vai. E o ex-prefeito Valdomiro 
Lopes, PSB (?). Continua uma incógnita!

Reforço
O vice-presidente do PTC, Adideus Cardoso, informou que oito partidários do Aliança Pelo 

Brasil, partido que está sendo criado para abrigar o presidente Jair Bolsonaro e aliados, 
se filiaram ao partido para disputar as eleições em outubro. A APL ainda não cumpriu as 
exigências do TSE para que filiados disputem as eleições. Entre os que foram para o PTC, 
está Danila Cintia Azevedo, pré-candidata a prefeita. “É um ótimo reforço para o nosso 
partido”, diz. Integrantes da ALP também foram para o PSTB, do polêmico Levy Fidelix.

Academias estão com as atividades paralisadas em Rio Preto por causa da quarentena
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Agências da Caixa estão com alta demanda para pagar ajuda emergencial de R$ 600

Cláudio LAHOS

Marco Rillo (PSOL) voltou a 
cobrar uma posição do Executivo 
sobre a convocação dos aprovados 
no concurso para preencher cargos 
na Educação. O vereador protoco-
lou requerimento convocando os 
secretários Luís Thiesi (Administra-
ção) e Sueli Costa (Educação) para 
prestarem esclarecimentos sobre o 
adiamento da convocação. A Pre-
feitura já havia informado que 
os convocados não assumi-
ram seus cargos devido a 
suspensão das aulas por 
causa do coronavírus. Se 
for aprovado, eles serão 
ouvidos na sessão em 

Protesto –  o movi-
mento ‘Volta Já’ que 
no qual faz parte um 
grupo de empresá-
rios que querem a 
reabertura total do 
comércio terão uma 
nova mobil ização 
nesta quinta-feira (7) 
com concentração 
às 9 horas na frente 
da Catedral (Calça-
dão). Os organizado-
res deste outro mo-
vimento pretendem 
fazer uma passeata 
saindo do Calçadão e 
indo até a Prefeitura 
na Avenida Alberto 
Andaló.

RESPEITO
Divulgação
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Uma das principais datas 
do comércio, o Dia das Mães 
deste ano obrigou a maioria dos 
comerciantes a se reinventarem 
para minimizar os prejuízos. Com 
a pandemia do coronavírus, as 
vendas físicas foram reduzidas e 
a saída para muitos foi adotar o 
sistema de delivery e se engajar 
no comércio online para garantir 
as vendas.

Responsável pela loja da Me-
lissa no Riopreto Shopping, Erika 
Meireles afirmou que na véspera 
do Dia das Mães as vendas 
costumam aumentar de 30% a 
40%. “Estamos na expectativa 
de manter esse ritmo, apesar 
da pandemia. Nossas vendas 
por delivery cresceram de 2% 
para 80% durante a quarentena. 
Acabamos contratando até mais 
entregadores para lidar com a 
demanda”, comentou. 

De acordo com ela, as redes 
sociais também foram importan-
tes aliadas para atrair os consu-
midores. “Utilizamos o Facebook, 
o Instagram e o Whatsapp para 
falarmos com os nossos clientes. 
A maioria faz o pedido por meio 
desses canais. Também entra-
mos em contato quando alguém 
comenta nos nossos posts. Já 
tivemos vários casos de as mães 
marcarem os filhos na postagem, 
pedindo determinado produto de 
presente”, afirmou Erika.

O diretor de comércio da As-
sociação Comercial e Empresarial 
de São José do Rio Preto (Acirp), 
Walter Carrazone, também está 
otimista para essa data come-
morativa. “O comerciante tem um 
novo mercado para explorar na 
quarentena. O fluxo de compras 
online e por delivery aumenta-
ram e alguns estão vendendo 
até mais do que antes. Estamos 
na expectativa de que o Dia das 
Mães seja produtivo para os co-
merciantes”, frisou.

No final do mês de abril, o 
governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), sugeriu adiar o Dia 
das Mães para agosto. A Acirp 
se posicionou contra e lançou a 
campanha ‘O amor não se adia’, 
com o objetivo de fortalecer o co-
mércio rio-pretense e apresentar 
novos canais de comunicação 
para os consumidores. 

“O Dia das Mães está conso-
lidado no calendário nacional e, 
dificilmente, as famílias deixarão 
de celebrá-lo em maio. Por isso, 
a Acirp é contra adiar a data. 
Culturalmente comemoramos 
no segundo domingo de maio e 
o comércio de Rio Preto está to-
talmente preparado para atender 
os consumidores, com produtos 
em estoque e canais de venda 
seguros e totalmente de acordo 
com as normas estabelecidas 
pelo Decreto Estadual”, ressaltou 
Carrazone.

Procon pede atenção para 
os consumidores

Com o maior volume de ven-
das acontecendo nos meios 
online, o Procon de Rio Preto 
está orientando os consumido-
res a tomar cuidado ao comprar 
os presentes. “Infelizmente as 
reclamações por compras online 
aumentaram em mais de 100% 
nessa pandemia. É triste, pois 
é uma ferramenta que deveria 
salvar o comércio nesse período 
difícil”, salientou Arnaldo Vieira, 
diretor do Procon.

A principal recomendação do 
diretor é para que consumidores 
pesquisem antes de comprar 
qualquer produto pela internet. 
“Muitas pessoas estão caindo em 
golpes de empresas que na reali-
dade nem existem. Pedimos para 
os consumidores que façam uma 
pesquisa rápida no Google para 
ver se a empresa é de confiança 
e se não há muitas reclamações 
delas. Algumas utilizam até perfis 
falsos para fazer comentários 
positivos”, comentou Vieira.

Outro problema recorrente 
dos consumidores nesta pande-
mia tem sido o tempo de entrega, 
que tem demorado mais do que o 
comum. “Os fornecedores estão 
com problemas de logística, mas 
isso não isenta as empresas de 
entregarem no prazo. Se estão 
com dificuldades de realizar 
entregas, a empresa deve es-
tender o prazo. Lembrando que o 
consumidor deve estar ciente do 
tempo entrega, podendo fazer a 
reclamação apenas após a data 
final estabelecida”, concluiu.

Delivery e compras online dominam 
o comércio no Dia das Mães

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Consumidores aguardam atendimento do lado de fora de loja no centro de Rio Preto

Cláudio LAHOS

ISOLAMENTO SOCIAL

App do ‘Poupatempo Digital’ vai possibilitar 
mais de 60 serviços para a população 

O governo do Estado de 
São Paulo anunciou, nesta 
quarta-feira (6), o lançamento 
do aplicativo ‘Poupatempo Di-
gital’.  A ferramenta é gratuita 
e possibilitará que as pessoas 
de todo o Estado acessem 
mais de 60 serviços públicos 
diferentes pelo celular, sem 
necessidade de deslocamento 
a um posto físico.

No caso de Rio Preto e 
outras cidades os postos do 
Poupatempo e do GanhaTem-
po não estão funcionando por 
conta da luta na contenção 
da proliferação do coronavírus 
(Covid-19).

Segundo o governador 
Joao Doria (PSDB), a disponi-
bilização do App é mais uma 
medida do Governo de São 
Paulo para atendimento aos 
cidadãos no enfrentamento à 
pandemia do coronavírus.  

“No momento do distan-
ciamento social e das dificul-

dades que as pessoas encon-
tram por conta da orientação 
de ficar em casa, a utilização 
do serviço digital facilita e 
poupa tempo. Agora, mais de 
60 serviços são feitos inte-
gralmente, de forma rápida e 
gratuita, pelo celular. Você não 
precisa e não deve sair da sua 
casa”, salientou Doria.

Acesso

O ‘Poupatempo Digital’ 
garante acesso a mais de 40 
serviços online disponíveis no 
portal do Poupatempo (www.
poupatempo.sp.gov.br ), como 
Atestado de Antecedentes 
Criminais, serviços da CDHU, 
Sabesp e Educação, bem 
como a emissão de boletos e 
certidões municipais. 

Novidades – O App trará 
25 novas opções exclusivas, 
dessas 17 já podem aces-
sadas, como, por exemplo, a 
solicitação de segunda via e 

renovação de CNH, Certidão 
de Prontuário, Consulta de 
Pontos, Licenciamento de 
veículos (CRLV), IPVA 2020, 
acordo da CDHU, acesso 
ao Seguro Desemprego e 
Carteira de Trabalho. A partir 
da próxima semana, estarão 
disponíveis oito novos servi-
ços, tais como a Indicação 
de Condutor, Autenticidade de 
Certidões e consultas e CFC 
e ECV, do Detran.SP, entre 
outros.

O aplicativo foi desenvolvi-
do para dispositivos dos siste-
mas Android e iOS. Ao baixá-lo 
é possível efetuar o cadastro e 
ter acesso a todos os serviços 
online. Aqueles que já utilizam 
o site do Poupatempo poderão 
usar o mesmo login e senha. 
O ‘Poupatempo Digital’ será 
o primeiro projeto a utilizar o 
LoginSP, autenticador desen-
volvido para que o cidadão te-
nha nome de usuário e senha 
únicos para acessar serviços 

Da REDAÇÃO Sergio SAMPAIO

Supermercado funcionará no lugar do antigo Laranjão

Banco do Povo prorroga condições 
especiais de microcrédito em RP

Da REDAÇÃO

O prazo para adesão a linhas 
de crédito especiais do Banco do 
Povo de Rio Preto, da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômi-
co e Negócios de Turismo, foi 
prorrogado para 20 de maio – a 
princípio, as condições valiam até 
30 de abril.

Em 24 de março, o Governo 
do Estado de São Paulo anun-
ciou disponibilização de R$ 25 
milhões em microcrédito a pe-
quenos empreendedores paulis-
tas como forma de amenizar os 
impactos econômicos provocados 
pelas medidas de enfrentamento 
ao coronavírus. 

De lá para cá, o Banco do 
Povo em Rio Preto já movimentou 
R$ 3,7 milhões em 223 solicita-
ções, dos quais R$ 467.722,86 
foram liberados em 45 contrata-
ções. Outros 35 contratos que to-
talizam R$ 503.530,65 já foram 
assinados e aguardam liberação 
em conta. 

“Embora imaginássemos que 

haveria grande procura, ficamos 
surpresos com a demanda. É 
gratificante poder auxiliar os 
micro e pequenos empreende-
dores nesse momento que é de 
enorme desafio para todos. Esses 
créditos chegam em boa hora 
para ajudar na manutenção dos 
negócios”, comenta o secretário 
da pasta, Jorge Luis de Souza.

As condições especiais para 
microcrédito permanecem com 
a redução da taxa de juros de 
1% – já competitiva – para 0,35% 
ao mês; prazo para pagamento 
estendido de 24 para 36 meses, 
incluindo o prazo de carência, 
que também foi aumentado de 
60 para 90 dias; e limite para 
concessão de crédito sem ava-
lista passa de R$ 1 mil para R$ 
3 mil.

Os empréstimos estão dis-
poníveis a pessoas jurídicas de 
micros e pequenos negócios 
formais (MEI, ME, LTDA, EIRELI) 
e também microempreendedores 
urbanos e rurais, inclusive do 
setor informal. 

PRIMEIRA LOJA Rede de Marília inaugura 
supermercado na Galeazzi

Será inaugurada nesta quinta-
-feira (7), em Rio Preto, a primeira 
das três lojas do Supermercados 
Kawakimi, grupo da cidade de Ma-
rília. Como foi noticiado em 31 de 
março passado pela nossa repor-
tagem, o grupo adquiriu as antigas 
lojas do Laranjão da Danilo Galeazzi, 
Mirassolândia e Espanha.

A unidade que começa a funcio-
nar nesta quinta será a da Avenida 
Danilo Galeazzi. Ao todo, serão 1800 
m² de área de venda, disponibilizan-
do para os consumidores mais de 
22 mil itens. 

Nesta primeira unidade serão 
cerca de 160 funcionários que co-
meçarão trabalhando diretamente. 
No total, a previsão é a geração de 
cerca de 500 empregos.

Seleção - O processo de sele-
ção para a contratação de futuros 
funcionários continua. Segundo 

informações do setor de Marketing 
do grupo, os interessados devem 
mandar seus currículos para o e-mail 
seleção.riopreto@kawakami.com.br.

A empresa já anunciou que a loja 
da Avenida Mirassolândia será inau-
gurada em junho e da Rua Espanha 
no mês de julho. 

O grupo Kawakami tem unida-
des nas cidades de Marília, Assis, 
Bastos, Paraguaçu Paulista, Tupã e 
Penápolis.

Empregos – a presidente do 
Sincomerciários (Sindicato dos Em-
pregados no Comércio de Rio Preto 
e região), Márcia Caldas, comemora 
a vinda da rede para Rio Preto. 
Segundo ela, é importante para a 
cidade a chegada desta nova rede, 
especialmente neste momento que 
é necessária a retomada de empre-
gos para a população. “Estamos com 
muito desemprego e a recolocação 
para as três lojas serão cerca de 500 
trabalhadores”, salientou Márcia. 

Sergio SAMPAIO

A obra para pavimentação e construção de passagem sob 
os trilhos da linha férrea na rua Izidoro Pupin já ultrapassou 
a marca de 50% de execução. Nesta semana, foi concluída 
a parte estrutural da travessia por baixo da linha, que é 
considerada a parte mais complexa da obra. 

A operação que possibilitou a construção da passagem, 
ocorrida no início de março, foi feita por meio de um complexo 
sistema de escoramento. Foi necessária a interrupção do 
trânsito de composições por aproximadamente quatro horas.   

Além do viaduto, serão construídos as calçadas e o asfal-
tamento dessa importante ligação entre a região do Jardim 
Palestra – e por consequência, a Região Norte de Rio Preto 
– com o Distrito Industrial e a região do Aeroporto.

De acordo com a Secretaria de Trânsito, Transportes e 
Segurança, cerca de 10 mil veículos – entre motocicletas, 
utilitários, veículos de carga e de passeio – passavam diaria-
mente pelo local antes da interdição para a obra. “Quando a 
obra estiver concluída o trem vai passar por cima e os carros 
pela passagem inferior. Isso vai diminuir o risco de acidentes e 

Obra na Izidoro Pupin está 56% concluída
Divulgação

Com o objetivo de ofe-
recer mais uma opção de 
atendimento aos clientes 
durante a pandemia, a Sa-
nessol instalou um toten de 
autoatendimento no Super-
mercado Pedroso, que fica na 
rua Claudio Gomes, 2555, no 
bairro Santa Casa. 

O equipamento pode ser 
utilizado para pagamento de 
faturas e emissão de segunda 
via. O estabelecimento funcio-
na de segunda a sábado, das 
7h às 19h, e aos domingos, 
das 7h às 12h.

“Em atendimento aos de-
cretos municipal e estadual e 
às orientações do Ministério 
da Saúde no combate a Co-
vid-19, criamos mais essa 
alternativa de atendimento 
ao cliente. A utilização é sim-
ples e segura. Além disso, 
reforçamos que a população 
pode realizar esses serviços 
através dos nossos canais 
não-presenciais”, explica o di-
retor operacional da Sanessol, 
Antonio Hercules Neto.

Os canais de atendimento 
online são: www.sanessol.
com.br ou www.digiigua.com.
br. Outra opção para consul-
tas, solicitação de serviços e 
pagamentos é a Central de 
Atendimento pelo 0800 774 
0195 ou pelo WhatsApp: (17) 
99641-3259.

Sanessol 
instala toten de 
autoatendimento 
em supermercado

Da REDAÇÃO
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do Estado.
“A versão digital do Pou-

patempo permite realizar 
atendimentos através de um 
único aplicativo, sem precisar 
buscar outros canais, e com 
a garantia de que se trata de 
um app oficial do Governo de 
São Paulo. O uso é bastante 
fácil e intuitivo, possibilitando, 
inclusive, editar a tela principal 
com os serviços que mais inte-

ressam aos usuários”, destaca 
o superintendente da Prodesp, 
Ernesto Mascellani Neto. 

Como baixar

Entre na loja de aplicativos 
de seu celular (Google Play 
ou App Store) e busque por 
‘Poupatempo Digital’. Baixe o 
app gratuitamente e faça seu 
cadastro. 

Cláudio LAHOS

TECNOLOGIA

facilitar o tráfego de veículos e pedestres”, explicou o prefeito 
Edinho Araújo durante a cerimônia de assinatura da Ordem 
de Serviço, em fevereiro.

 De acordo com o acompanhamento feito pela Secretaria 
de Obras, as intervenções na Izidoro Pupin, orçadas em R$ 
6 milhões, estão 56% concluídas. A expectativa é de que o 
serviço seja concluído em outubro. A obra não foi paralisada 
durante a quarentena.
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A cada dez testes um caso de 
Covid-19 é confirmado em Rio Preto

A Secretaria de Saúde de 
São José do Rio Preto atuali-
zou os dados de coronavírus 
no município nesta quarta-fei-
ra (6). Mais 22 casos foram 
confirmados, totalizando 181 
casos até o momento. Des-
de que os testes do Projeto 
Sentinela começaram a ser 
realizados, o número de ca-
sos confirmados tem crescido 
rapidamente. 

Foram 1.901 pessoas 
testadas, sendo que 9,5% 
dos exames confirmaram o 
Covid-19. De acordo com o 
coeficiente de incidência, a 
cidade tem 39 casos a cada 
100 mil habitantes.

“A gente vem observando 
um aumento progressivo, 
principalmente ao longo dos 
últimos dias. Uma inclinação 
da curva, com tendência mais 
vertical, principalmente no 
momento que se abriu o Pro-
jeto Sentinela. Passou a ter 
uma nova ótica porque a gente 
passa a enxergar pacientes 
com síndromes gripais leves”, 
explicou o assessor especial 
da Secretaria de Saúde de Rio 
Preto, André Baitello.

Dos 181 casos confirma-
dos, 59 pacientes já recebe-
ram alta (32,6%) e dez mortes 
foram registrados, sendo que 
80% dos óbitos ocorreram 
em pacientes com mais de 
60 anos.

Com relação ao número de 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) já foram 374 
casos notificados, sendo que 
51 pacientes permanecem 
internados: 38 na enfermaria 
e 13 na UTI. “Apesar deste 

aumento nossa capacidade de 
atendimento é muito maior. O 
município está preparado com 
uma taxa de ocupação que 
está ao redor de 10% a 25%. 
Bastante confortável”, afirmou 
Baitello.

Moradores de rua são 
internados na Santa Casa

A assessoria da Santa Casa 
de Rio Preto confirmou que 
dois moradores de rua diag-
nosticados com coronavírus 
foram internados na Santa 
Casa, onde estão em situação 
estável. Não há previsão de 
alta, pois os dois não possuem 
local para ficar em isolamen-
to. As secretarias de saúde e 
de assistência social deverão 
definir nos próximos dias onde 
eles serão abrigados.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

Sem ter um lugar para fica-
rem isolados, moradores 
de rua diagnosticados com 
o novo coronavírus estão 
internados na Santa Casa 
de Rio Preto

OLAVO GONÇALVES DE DEUS NETO 
– Falecido no dia 06/05/2020 aos 39 anos 
de idade. Era solteiro, deixando os fi lhos: 
Júlia e Leonardo. Sepultamento ocorreu no 
dia 06/05/2020 às 17h, saindo do velório 
Municipal de Palestina para o cemitério 
Municipal de Palestina.

TAUFIC HABIB HANNOUCHE – Faleceu 
no dia 04/05/2020 aos 92 anos de idade. 
Era casado com Milia Attie Hannouche, dei-
xando os fi lhos: Sérgio, Roberto e Marcelo. 
Sepultamento ocorreu no dia 04/05/2020 às 
17h, saindo do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.

ROBERTO MATHEUS – Faleceu no 
dia 04/05/2020 aos 86 anos de idade. Era 
casado com Edna de Oliveira Matheus, dei-

  FALECIMENTOS

HB lança página na web para arrecadar doações 

O Hospital de Base colocou 
no ar nesta quarta-feira (6) uma 
página para divulgar informações 
da Campanha ‘JuntosSomosMais-
Fortes’, que tem o objetivo de 
arrecadar recursos para o combate 
ao coronavírus. O novo endereço 
é www.hospitaldebase.com.br/
doacaocorona.

“Nós tínhamos diversas páginas 
isoladas para receber doações, 
então decidimos unificar tudo em 
um único local. Desde o início da 
pandemia os gastos do hospital 
triplicaram e a solidariedade tem 
sido o melhor remédio na nossa 
luta contra o coronavírus”, afirmou 

Amália Tieco, diretora administrati-
va do Hospital de Base.

Na página é possível acompa-
nhar o número de doações e como 
é utilizado o dinheiro. Também é 
possível ver a demanda mensal do 
HB: 67.650 aventais de segurança, 
2.500.000 luvas de procedimento, 
420.000 máscaras cirúrgicas, 
200.000 toucas descartáveis, 
4.000 protetores faciais e 31.500 
respiradores. 

“Os pacientes com Covid-19 
custam mais do que os pacientes 
comuns, pois precisam de res-
piradores e acabam ficando um 
tempo maior no hospital. Por isso 
as doações neste período são im-
portantes“, explicou Amália.

Vinicius LIMA Diversas celebridades já se ma-
nifestaram pedindo doações para 
o HB. Em um vídeo divulgado pela 
instituição aparece o apresentador 
Neto, o cantor Bruno (da dupla Bru-
no e Marrone) e o atacante Vagner 
Love do Corinthians. No site consta 
as informações sobre como parti-
cipar das doações, que podem ser 
em dinheiro (transferência bancá-
ria, boleto, cartão de crédito, além 
de botões “pagseguro” e “paypal”) 
e em materiais e equipamentos 
médico-hospitalares.

Até esta terça-feira, 17 pacien-
tes suspeitos de Covid-19 estavam 
internados no HB, sendo 15 na 
enfermaria e dois na UTI. São 
também 12 pacientes com casos 

A Prefeitura de Mirassol, por 
meio da Vigilância Epidemioló-
gica do Departamento de Saú-
de, informou que foi confirmado 
o 14º caso positivo de Covid-19 
no município.

O caso é de um homem de 
33 anos, que mora em Miras-
sol, mas trabalha em Rio Preto. 

 Com mais esse caso po-
sitivo, o município contabiliza 
156 notificações, 14 positivos, 
120 negativos e 22 aguardando 
resultado.

Monte Aprazível

A Prefeitura de Monte Apra-
zível confirmou nesta quarta-fei-
ra, dia 6, um caso confirmado 
de Covid-19. O paciente está 
em isolamento domiciliar. A 
cidade ainda contabiliza quatro 
casos suspeitos, que estão em 
isolamento domiciliar. E oito 
casos descartados.

Mirassol confirma mais 
um caso de coronavírus

Beraká é cancelado por conta da pandemia
A edição do jubileu de prata 

(25 anos) do Beraká que iria 
acontecer nos dias 4 e 5 de ju-
lho foi cancelada em função da 
pandemia do Covid-19 que tem 
entre as suas restrições a proi-
bição de eventos que tenham 
aglomerações de pessoas.  

Segundo os organizadores, 
a expectativa deste ano era re-
ceber cerca de 30 mil pessoas 
nos dois dias e analisando a 
situação de momento e por não 
haver previsão de retorno das 
atividades normais em um curto 
espaço de tempo a decisão final 
mesmo foi de adiar o evento 
para julho de 2021.

Segundo Renata Corrêa Leite 
de Oliveira, coordenadora Dioce-
sana da Renovação Carismática 
Católica da Diocese de São José 
do Rio Preto, a decisão do can-
celamento foi tomada em reu-
nião feita nesta segunda-feira 
(4), em função da atual situação 
de pandemia vivenciada assim 

como as declarações e orien-
tações dos órgãos de Saúde 
Pública na qual a situação não 
deve se normalizar rapidamente.

 “Entendemos ser necessá-
rio o cancelamento do Beraká 
2020 por ser este um evento 
em que a participação é em 

somente de Rio Preto e cidades 
vizinhas, mas também de pes-
soas de outros estados como 
Minas Gerais e Paraná. 

O Beraká é um evento tra-
dicional de evangelização pro-
movida pela Renovação Caris-
mática Católica da Diocese de 
São José do Rio Preto, onde 
nos dois dias acontecem shows 
musicais, celebrações eucarís-
ticas, momentos de reflexão 
e oração, além de um espaço 
reservado para a evangelização 
das crianças. 

Renata lembra que anual-
mente o evento arrecada du-
rante os dois dias alimentos não 
perecível que são encaminhadas 
a entidades que fazem o aten-
dimento de famílias carentes. 

Além de fazer o cadastra-
mento de possíveis doadores de 
medula óssea, por meio de uma 
parceria com o Hemocentro do 
Hospital de Base, e por último 
uma parceria com a Cooper-
lagos para o recolhimento de 
materiais recicláveis. 

Sergio SAMPAIO

torno de trinta mil pessoas, 
gerando grande aglomeração 
e sua manutenção não estaria 
colaborando com as ações so-
ciais realizadas até o momento 
para o combate à pandemia”, 
salientou Renata.

O evento recebe público não 

Em anos anteriores, evento atraiu multidão para o Recinto

Divulgação

ENFRENTAMENTO AO VÍRUS

REMARCADO PARA 2021 NESTE SÁBADO

ESTELIONATO   TRÁFICO

FALSA IDENTIDADE

xando os fi lhos: José e Telma. Sepultamento 
ocorreu no dia 04/05/2020 às 15h30, saindo 
do velório direto para o cemitério São João 
Batista.

LAURINDO VETUCHI – Falecido no 
dia 04/05/2020 aos 71 anos de idade. Era 
divorciado de Odete Dias Castro, deixando 
os fi lhos: Viviane, Marcelo e Michele. Sepul-
tamento ocorreu no dia 04/05/2020 às 17h, 
saindo do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

ANTÔNIO MORAES DE PAULA – Fa-
lecido no dia 05/05/2020 aos 62 anos de 
idade. Era solteiro. Sepultamento ocorreu 
no dia 05/05/2020 às 11h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

Pastoral da Partilha promove 
campanha 'Pedágio do Bem'

A Pastoral da Partilha de Rio 
Preto está realizando a campa-
nha ‘Pedágio do Bem’, com o 
objetivo de arrecadar alimentos 
e itens de higiene pessoal para 
ajudar cerca de 30 famílias que 
são atendidas pela instituição 
mensalmente.

“Antes, esses produtos eram 
arrecadados nas missas, mas 
com a pandemia elas não estão 
sendo mais realizadas. A arreca-
dação acabou caindo bastante, 
por isso tivemos a ideia de 
criar essa campanha”, afirmou 
Luciana Ramos de Freitas, coor-
denadora da Pastoral.

O ‘Pedágio do Bem’ acon-
tecerá neste sábado (9), no 

salão de festas da paróquia 
na Avenida Murchid Homsi, n° 
2131, das 9h às 17h. No local, 
haverá uma equipe da pastoral 
para coletar os produtos. “Todos 
estarão utilizando máscaras e 
vamos recolher direto no carro 
dos doadores, para que eles não 
precisem sair”, explicou Luciana.

Em março deste ano, a 
instituição já havia promovido 
um Brechó Beneficente com 
a arrecadação voltada para as 
famílias. “Estamos observando 
sempre a necessidade dessas 
pessoas. Muitas vezes eles 
precisam de ajuda para outras 
coisas, como uma conta de 
energia ou a compra de um ma-
terial escolar, então damos esse 
auxílio”, comentou Luciana.

Vinicius LIMA 

Venezuelana tem nome usado para golpista ter luz em casa
Um estelionatário usou o 

nome de uma dona de casa, de 
30 anos, natural da Venezuela e 
moradora no Parque São Miguel, 
na Região Leste de Rio Preto, 
para ter energia elétrica. A casa 
beneficiada com o golpe fica no 
Parque da Liberdade.

A vítima, que compareceu 
no Plantão Policial rio-pretense 
na tarde desta terça-feira, disse 
que viajou em 12 de março de 
2016 para o Equador e retor-

nou no dia 21 de setembro de 
2017.

Ela afirmou que mora no 
Brasil há 12 anos e que des-
cobriu a fraude no início deste 
mês, quando recebeu um aviso 
de que estaria sendo negativa-
da por causa de dívida junto à 
CPFL.

As investigações do caso, 
registrado como falsa identida-
de, estão por conta do 3º DP 
rio-pretense. Daniele JAMMAL

confirmados, sendo que sete estão 
internados na enfermaria e cinco na 
UTI. Desde o começo da pandemia, 
31 pacientes com casos informa-
dos foram internados no hospital, 
sendo que 16 receberam alta e três 
óbitos foram registrados.

Interessados em contribuir po-
derão transferir qualquer valor para 
contas filantrópicas de diferentes 
instituições (Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Santander, 
Bradesco, Sicoob e Sicredi). Quem 
desejar doar bens, insumos ou 
equipamentos poderá entrar em 
contato por meio dos telefones (17) 
3201-5189 e do Zap Solidário (17) 
99622-6614 ou ainda pelo e-mail 
parcerias@hospitaldebase.com.br.

Uma bombeira rio-pretense, 
de 50 anos, foi enganada por 
estelionatários e perdeu R$ 
5.380,00. Ela caiu no golpe 
da falsa financeira e fez sete 
depósitos para integrantes da 
quadrilha acreditando que teria 
um empréstimo liberado de R$ 
20 mil.

Em depoimento à Polícia 
Civil ela informou que ouviu uma 
propaganda de uma suposta 
cooperativa de crédito em uma 
emissora de rádio e entrou em 
contato em um telefone 0800.

Após realizar as operações 
financeiras e não ter o valor 
combinado creditado em sua 
conta, a vítima desconfiou que 
havia caído em um golpe e pro-
curou a Central de Flagrantes de 
Rio Preto.

               Daniele JAMMAL

Golpe da falsa cooperativa 
de crédito faz bombeira 

perder R$ 5,3 mil
Durante patrulhamento na 

rodovia Washington Luís (SP-310), 
entre Mirassol e Rio Preto, na 
noite desta terça-feira, policiais 
militares do Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia (Baep) apre-
enderam 148 tijolos de maconha.

A droga estava em um carro, 
com placas do Mato Grosso do 
Sul. A abordagem aconteceu 
porque os pms perceberam que 
o veículo aparentava estar com 
excesso de peso.

Ao vistoriar o automóvel a 
guarnição encontrou o entorpe-
cente no porta-malas. Além da 
droga, foram confiscados um ce-
lular e R$ 243 em dinheiro.

O motorista, que estava sozi-
nho no carro, foi preso por tráfico 
e encaminhado à Central de Fla-
grantes mirassolense, onde ficou 
à disposição da Justiça.       (DJ)

Carro pesado chama a 
atenção e Baep apreende 148 
tijolos de maconha na SP-310

Um caso de violência domés-
tica, em Rio Preto, na noite desta 
terça-feira, terminou com o agressor 
na cadeia. O acusado, o faxineiro 
E.H.S., 38, morador no Nova Espe-
rança, teria discutido e agredido com 
socos na cabeça a companheira, 
uma costureira, de 35.

Ao tentar ajudar a vítima, um 
pedreiro, de 39, vizinho do casal, 
levou um golpe de faca no braço 
esquerdo durante luta corporal com 
o suspeito.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, quando a PM chegou 
no local encontrou S. alterado e 
agressivo.

O pedreiro foi socorrido até a 
UPA Norte. Como não pagou a fiança 
de R$ 1,1 mil arbitrada pelo delega-
do plantonista, S. foi levado para a 
cadeia de trânsito da DIG/Deic, onde 
ficou à disposição da Justiça. (DJ)

Faxineiro briga com 
companheira, esfaqueia 

vizinho e acaba na cadeia
Uma dona de casa, moradora 

no Residencial J. Macedo, em 
Rio Preto, acreditou que o vizi-
nho, que estava viajando, teve 
um problema mecânico no carro 
e precisava de dinheiro para con-
sertá-lo. Ela foi enganada por um 
estelionatário e perdeu R$ 1 mil.

Segundo o boletim de ocor-
rência, um criminoso ligou no 
telefone fixo da família e se 
identificou como o vizinho.

O homem alegou que havia 
sofrido um acidente e o carro es-
tava quebrado. Ele passou uma 
conta para o depósito, afirmando 
que o dinheiro seria usado para 
pagar a franquia do seguro.

Assim que fez a operação 
bancária, a vítima enviou men-
sagem para o whatsapp, com 
prefixo 62, para avisar e foi 
bloqueada pelo golpista.    (DJ)

Golpista se passa por 
vizinho e pede dinheiro para 

consertar carro quebrado
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O que é, o que é:
É água e não vem do mar
nem na terra não nasceu
do céu ela não caiu
todo mundo já lambeu?
R.  Lágrima.

O que é, o que é:
Tem dente, mas não tem 
boca não morde, mastiga 
ou come é careca e tem 
cabelo quem adivinha seu 
nome?
R. Pente.

O que é, o que é:
Tem pescoço e não tem 
perna
tem braço e não tem mão
tem corpo e não tem ca-
beça
fantasma ela não é não?
R. Camisa.

O que é, o que é:
São luzes mas não têm fio
são quietas e agitadas
se dormem durante o dia
a noite passam acorda-
das?
R. Estrelas

O que é, o que é:
É perigosa de armar
sempre é melhor não en-
trar
ninguém gosta de perder
todo mundo quer ganhar?
R.  Briga.

O que é, o que é:
É duro, gordo e careca
é branquinho, sim, senhor
sua mãe é desdentada
mas seu pai é cantador?
R. Ovo

Prefeitura disponibiliza plataforma de ensino 
para alunos da rede municipal

Parlenda
Cadê o toucinho que estava aqui? 
O gato comeu 
Cadê o gato? , 
Foi pro mato 
Cadê o mato? , 
O fogo queimou 
Cadê o fogo? , 
A água apagou 
Cadê a água? , 
O boi bebeu 
Cadê o boi? , 
Foi carregar trigo 
Cadê o trigo? , 
A galinha espalhou 
Cadê a galinha? , 
Foi botar ovo 
Cadê o ovo? , 
O padre bebeu 
Cadê o padre? , 
Foi rezar missa. 
Cadê a missa? 
Acabou! 

SUCO DE CASCA DE FRUTAS 

Para evitar o desperdício de alimentos, po-
demos usar as cascas de frutas para fazer 
chás ou sucos. 

INGREDIENTES: 
3 xícaras de cascas de frutas bem lavadas 
(pode ser abacaxi, pera, manga, goiaba, 
maçã) 
Açúcar a gosto 
½ litro de água gelada 

MODO DE PREPARO: 
Bata as cascas no liquidificador com o açú-
car e a água. Coe e sirva. Se desejar, faça 
de um só sabor, como o de abacaxi. Nesse 
caso, a casca deve ser cozida por 15 a 20 
minutos, batida com água no liquidificador e 
coada. Se desejar, bata com cubos de gelo.

Fábula: O Vento e o Sol
Esopo
O vento e o sol estavam disputando qual 
dos dois era o mais forte.
De repente, viram um viajante que vinha 
caminhando.
– Sei como decidir nosso caso. Aquele que 
conseguir fazer o viajante tirar o casaco, 
será o mais forte.
Você começa!- propôs o sol, retirando-se 
para trás de uma nuvem.
O vento começou a soprar com toda a 
força. Quanto mais soprava, mais o homem 
ajustava o casaco ao corpo. Desesperado, 
então o vento retirou-se.
O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com 
todo o esplendor sobre o homem, que logo 
sentiu calor e despiu o paletó.

Moral da História: O amor constrói, a vio-
lência arruína.

 O programa Rio Preto Educ Ação iniciou suas atividades no dia 13 de abril, com orientações aos gestores de 
ensino. As atividades foram elaboradas a partir de conteúdos disponibilizados pela Secretaria de Estado de Educa-
ção em parceria com a Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação). Os materiais foram adap-
tados e ganharam novos conteúdos alinhados à realidade municipal. 
 Todos as apostilas estão disponíveis na plataforma on-line e também por materiais impressos, para as famí-
lias que não têm acesso à internet. A retirada do material impresso pode ser realizada nas escolas municipais. O 
endereço para download é: digital.educacao.riopreto.br.

O que é, o que é:

endereço para download é: digital.educacao.riopreto.br.

Educação entrega novos materiais 
didáticos hoje e amanhã em Rio Preto 

A Secretaria de Educação vai 
disponibilizar os novos materiais 
didáticos do mês de maio para 
os alunos da rede municipal 
nesta quinta-feira (7) e sexta-
-feira (8) tanto impresso quando 
on-line. 

O material impresso poderá 
ser retirado em 116 unidades de 
ensino que atendem crianças do 
ensino infantil ao fundamental, 
no mesmo horário que as unida-
des estarão entregando os Kits 
Alimentação do mês de maio. 

Virtualmente o novo material 
pode ser acessado a partir desta 
quinta (7) no endereço eletrôni-
co do programa Rio Preto Educ 
Ação (https://digital.educacao.
riopreto.br/ ).

A rede tem mais de 42 mil 
alunos dos quais cerca de 35 
mil fazem parte deste projeto 
que engloba alunos do ensino 
infantil até o 9º ano do ensino 
fundamental.

Para a elaboração deste 
material foi feita uma parceria do 
município com a Undime (União 
Nacional dos Dirigentes Munici-
pais de Educação) que mais uma 
vez produziu matérias que foram 
adaptadas e ganharam novos 

conteúdos que se enquadram 
com a realidade do ensino de-
senvolvido pela rede municipal. 
Para a confecção deste material, 
a Prefeitura fez uma parceria 
com o governo do Estado.

São, ao todo, seis tipos de 
materiais diferentes que aten-
dem de forma individualizada os 
ciclos de ensino e estudos que a 
criança teria normalmente neste 
período do ano letivo.

Eles foram divididos da se-
guinte forma: uma para o infan-
til, e outros cinco para o ensino 
fundamental, subdivididos as-
sim: um para o 1º ano, um para 
o 2º, um para o 3º, um único 
para os 4º e 5º anos e um único 
também que atende crianças do 
6º ao 9º ano do ensino.

Segundo Leandra Justo Her-
rera, chefe de coordenadoria 
pedagógica da Educação, ini-
cialmente, Rio Preto aderiu ao 
material ‘Orientações às Famí-
lias de Estudantes das Redes 
Estadual e Municipal’, elaborado 
pela Secretaria de Estado de 
Educação em parceria com a 
Undime (União Nacional dos 
Dirigentes Municipais de Educa-
ção), e ampliou com atividades 
para a realidade local. 

Foi um conteúdo mais enxu-
to por ter sido disponibilizado já 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

ON-LINE E IMPRESSO

BARRETOS

O uso de máscaras 
de proteção virou ato de 
amor à vida. O acessório, 
considerado uma das prin-
cipais formas de combater 
a alta disseminação do 
novo coronavírus, a partir 
desta terça-feira, dia 5 de 
maio, também cobre boca 
e nariz do principal símbolo 
do Parque do Peão em 
Barretos e cartão-postal 
da cidade, o Monumento 
ao Peão.

“Queremos incentivar 
as pessoas a adotarem 
o uso da máscara como 
medida de segurança no 
dia a dia. E, por isso, tive-
mos a iniciativa de colocar 
o acessório de tecido no 
Monumento ao Peão. A 
saúde hoje é priorida-
de”, explica Jeronimo Luiz 
Muzeti, presidente de Os 
Independentes.

O Monumento de 27 
metros, construído no ano 
de 2005 para homenagear 
todos os profissionais de 
rodeio, fica na portaria 
principal do Parque do 
Peão.

Monumento do 
Parque do Peão 
ganha máscara

Da REDAÇÃO

na segunda quinzena do mês. 
“Para este mês de maio, o 

programa tem conteúdos elabo-
rados em conjunto pela equipe 
de capacitação da Educação 
com equipe técnica, assisten-
tes técnicos, gerentes e equipe 
pedagógica, com diferentes lin-
guagens e cobrindo as necessi-
dades dos alunos do município. 
O material aborda áreas como 
literatura, língua portuguesa, 
exercícios de leitura e escrita, 
matemática e resolução de 
situações problema, entre ou-
tras, seguindo a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). Para 
a Educação Infantil, está sendo 
apresentada a proposta ‘Brinca-
deiras e Interações’, para crian-
ças de 0 a 5 anos. É um convite 
para que as famílias brinquem 
com as crianças com elementos 
e objetos encontrados em casa”, 
frisou Leandra.

A secretária de Educação, 
Sueli Costa, salientou que esse 
material tem como objetivo 
disponibilizar aos alunos ativi-
dades e uma rotina de estudos 
durante este período que as 
aulas presenciais não podem 
ser retomadas por conta das 
orientações do Comitê Gestor de 
Enfrentamento do Coronavírus 
de município. Segundo a secretária Sueli Costa, material didático ajuda a criar rotina de estudo

Divulgação

Divulgação

Monumento do Peão 
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADMINISTRATIVO 86/2018

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: R A C CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA
CNPJ sob nº 15.522.788/0001-73
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto a 
prorrogação de prazo da vigência da contratação de empre-
sa especializada para construção da Concha Acústica no 
Parque das Águas 'José Agrelli'.
VIGENCIA: 12/03/2020 a 12/03/2021

Monte Aprazível, 12 de Março de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de
UCHOA

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 16/2020 
 
 

 
   Valdemir Antônio Pinheiro de Carvalho, Prefeito Municipal de 
Uchoa, Estado de São Paulo, considerando a homologação final do resultado do 
Processo de Promoção de Especialistas - Processo Seletivo nº 01/2020, nos termos do 
Edital de Homologação conforme Decreto nº 52/2020, de 09 de Abril de 2020, tendo em 
vista a necessidade e o interesse da administração municipal, resolve: 
 
I- Convocar o candidato adiante nomeado, aprovado e classificado para o 

provimento do cargo de Especialista em Educação I – Coordenador 
Pedagógico (CP) do Ensino Fundamental II (Anos Finais), a comparecer nesta 
Prefeitura Municipal, á Avenida Pedro de Toledo, nº 1011, bairro Progresso, 
nesta cidade de Uchoa, no dia 08 de Maio de 2020, a partir das 12:00 hrs, 
munidos de documento pessoal de identidade, conforme edital do Processo 
Seletivo nº 001/2020, a fim de receberem requisição para a realização do 
necessário exame médico. 

 
 
Especialista em Educação I – Coordenador Pedagógico (CP) do Ensino Fundamental 
II (Anos Finais) 
01 – Renata C Prandi Rodrigues  
 
 
II-         O candidato perdera o direito á escolha da vaga, caso não compareça para a 
realização do exame médico, ou, se aprovado no exame médico, não apresentar no 
prazo que lhe for concedido pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura os 
documentos necessários. 
 
 Prefeitura Municipal de Uchoa, 06 de Abril de 2020.- 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Valdemir Antônio Pinheiro de Carvalho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 15/2020 
 
 
   Valdemir Antonio Pinheiro de Carvalho, Prefeito Municipal de 
Uchoa, Estado de São Paulo, considerando a homologação final do resultado do 
Concurso Público nº 001/2019, nos termos do Edital de Homologação conforme 
Decreto nº 501/2019, de 23 de agosto de 2019, tendo em vista a necessidade e o 
interesse da administração municipal, resolve: 
 
I- Convocar o candidato adiante nomeado, aprovado e classificado para o 

provimento do cargo de Inspetor de Alunos, a comparecer nesta Prefeitura 
Municipal, á Avenida Pedro de Toledo, nº 1011, bairro Progresso, nesta cidade 
de Uchoa, no dia 08 de Maio de 2020, a partir das 12:00 hrs, munido de 
documento pessoal de identidade, conforme edital do Concurso Público nº 
001/2019, a fim de receber requisição para a realização do necessário exame 
médico. 
 
 

Inspetor de Alunos 
 
01 – Celia Regina Ferro 
 
 
II- O candidato perdera o direito á escolha da vaga, caso não compareça para a 

realização do exame médico, ou, se aprovado no exame médico, não apresentar 
no prazo que lhe for concedido pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura 
os documentos necessários. 

 
 Prefeitura Municipal de Uchoa, 06 de Maio de 2020.- 

 
 

__________________________________ 
Valdemir Antonio Pinheiro de Carvalho.- 

Prefeito Municipal 

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

1. CLEBER ROBERTO FRANCISCO e FLÁVIA 
PINHEIRO VETORELLI, sendo ELE fi lho de BENEDITO 
FRANCISCO e de APARECIDA PESSINI e ELA fi lha de 
PEDRO ANTONIO VETORELLI e de MARIA DE LOURDES 
PINHEIRO VETORELLI;

2. ADRIEL CAVALLIN e ANDRESSA PEREIRA POL-
TRONIERI, sendo ELE fi lho de ODUEL CAVALLIN e de SAN-
DRA LANJONI FERREIRA CAVALLIN e ELA residente em 
Santo André, SP, fi lha de EDMAR PORTO POLTRONIERI e 
de DENISE DIAS PEREIRA POLTRONIERI;

3. RAFAEL DE ALMEIDA RONDA e JAQUELINE 
RIBEIRO FERNANDES, sendo ELE fi lho de JAMIL JUNIOR 
RONDA e de ADRIANA COSTA DE ALMEIDA RONDA e 
ELA fi lha de JOSÉ MIRANDA FERNANDES e de MARIA DA 
CONCEIÇÃO ROCHA RIBEIRO FERNANDES;

4. MARKIS SANDRO FERNANDES e PRISCILA MA-
RIA GOMES LOPES, sendo ELE fi lho de MARCO ANTONIO 
FERNANDES e de LEONICE RODRIGUES DO NASCIMEN-
TO FERNANDES e ELA fi lha de FRANCISCO MARDONIO 
LOPES e de ADRIANA MARIA GOMES LOPES;

5. BRUNO GUSTAVO MARINI e CAROLINE LOPES 
GONÇALVES, sendo ELE fi lho de MIGUEL DEMARQUE 
MARINI e de JOANA APARECIDA ZAGO MARINI e ELA resi-
dente no 1º subdistrito desta cidade, fi lha de MAURO ORTIZ 
GONÇALVES e de TÂNIA MARA LOPES GONÇALVES; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 05/05/2020.

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

1. RENATO NEVES DE AZEVEDO e BEATRIZ ÁVILA 
SANCHEZ, sendo ELE fi lho de CLAUDEMIR NEVES DE 
AZEVEDO e de RENATA BISCA NEVES DE AZEVEDO e 
ELA fi lha de SERGIO SANCHEZ e de ROSY-HELEN ÁVI-
LA SANTANA SANCHEZ; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
06/05/2020.

Editais de
PROCLAMAS

Editais de
LICITAÇÃO
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São José do Rio Preto, quinta-feira

Roberto
 Toledo

DiáriodoBob
Manequim socialista. Sensibilizado com a gravação do garoto 

propaganda Carlos de Arnaldo Silva, também conhecido pelos ami-
gos de infância como “ITO”, ou pelos amigos de legislativo como 
“Charles Arnô”, fui tomado por um exacerbado compromisso de 
prestigiar o comércio rio-pretense, em atendimento ao chamado 
do socialista, presidente do PDT em Rio Preto (o único partido 
político brasileiro filiado à Internacional Socialista). Interregno 
ilustrativo. Não sei se todos sabem, mas socialismo refere-se a 
qualquer uma das várias teorias de organização econômica que 
advogam a administração e propriedade pública ou coletiva dos 
meios de produção e distribuição de bens, para construção da 
igualdade de oportunidades. Voltando ao assunto. Carlos Arnal-
do, advogado competente estréia uma nova faceta de sua vida, 
enviando via WhatsApp de apoio empresarial aos comerciantes, 
sugerindo ao mercado consumidor que compre em Rio Preto. O 
anúncio não se trata de um “spot” e nem também um vídeo-
propaganda (infomercial), mas personal. Em momento oportuno, 
Arnaldo pode se inscrever para participar do canal Shoptime. 
Sabe convencer! Amor não se adia. Vamos viver neste fim de 
semana uma pré comemoração diferente com a chegada do Dia 
das Mães, no domingo, dia 10, por conta do COVID  19. Por isso, 
os comerciantes estão se reinventando para que todos possam 
garantir os presentes das mamães. O negócio é reinventar. Walter 
Carrazone Junior, diretor de Comércio da Associação Comercial e 
Empresarial vaticina: “Vemos um fluxo grande de compras por de-
livery, drive-thru, online. E essa mudança de hábito está ajudando 
muitos empresários a se manter de pé, durante esta Pandemia. 
Liberdade de pensamento. Nunca na vida imaginaria entrar 
mascarado no banco pra sacar dinheiro. Ponto e basta!

NÃO VEJO A HORA DE FICAR EM CASA POR LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. 
Sorria beba muita água e seja feliz!

PAULO EMÍLIO Azevedo Mar-
ques, empresário, ao lado da 
esposa Lívia Constantini Marques 
e fi lhos, assumiu idade nova na 
terça-feira passada em clima de 
isolamento social. Aquele abraço!

VALQUIRIA MENEGALDO 
Silva e o empresário João Silva, 
da J. Silva Painéis, completaram 
ontem, dia 6, Bodas de Prata 
Dourada (42 anos de casados). 
Muitas felicidades amigos.

NEGOCIAÇÃO é o tema da 
Live Lide Futuro Rio Preto que 
acontece nesta quinta-feira, com 
Simone Simon, autora do best-
-seller ‘Faça Ser Fácil’, especia-
lista em Negociação e Liderança 
por Harvard e professora de MBA 
na FGV.

PARA ENCERRAR a semana 
com lives no Riopreto Shopping, 
o assunto é dedicado à família 
com o tema ‘Crianças Leitoras’. 
Quem participa da live é a psi-
copedagoga, diretora executiva 
da Casa de Criar e Consultora 
sobre leitura Carol Manzato e Ayla 
Farias, organizadora do Riopreto 
Shopping Kids. Exclusivamente, a 
live de amanhã, sexta-feira, será 
transmitida às 19h.

PRÓXIMO Domingo, dia 10, o 
Brasil vai viver um Dia das Mães 
diferente. E, em tempos de CO-
VID19, os comerciantes estão 
se reinventando para que todos 
possam garantir os presentes 
das mamães. É fato: as relações 
de consumo mudaram no mundo 
todo e empresários precisam aliar 
as normas estabelecidas pelos 
Decretos Estaduais e Municipais, 
aos novos modelos de venda que 
possam resgatar o consumidor 
garantindo praticidade e satisfação 
na experiência de compra. Alguns 
setores estão vendendo até mais 
do que vendiam antes da pande-
mia. E essa mudança de hábito 
está ajudando muitos empresários.

 

SHOPPING Iguatemi inicia 

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Chorinho Novo
O Oficial Gumercindo de 
Seta e Neiva Saad de Seta 
ganharam mais um bisneto, 
na última terça-feira, dia 
5 de maio. Nasceu o filho 
homem primogênito e 
herdeiro da médica Marina 
de Seta Buchdid Verdi e 
Cristiano Verdi. O bebê foi 
registrado com o nome de 
Léo. É só alegria para os 
avós maternos, os advogados 
Eduardo Buchdid e Maria 
Cecília de Seta Buchdid e 
familiares. Muita saúde para 
o pequeno Léo.

O médico Paulo Colombo e Hélide Borduqui Colombo 
em pose especial. Ele brindou idade nova in family

Pedágio do bem
Pastoral da Partilha da 
Paróquia Santa Rita está 
realizando um ‘Pedágio do 
Bem’, que visa arrecadar 
alimentos e gêneros de 
limpeza e higiene pessoal, 
para montagem de 
cestas básicas fornecidas 
mensalmente pelos fiéis. 
Sem a realização das missas, 
por conta da Pandemia, a 
arrecadação de produtos de 
alimentos e higiene pessoal 
caiu muito, mas com a ajuda 
de todos a solidariedade não 
cessará.

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Dia das Mães
O empresário Alaércio Bellon, da loja BIOAGE Rio Preto, manda 
avisar que presente especial é quando vem em dobro! Se levar 
1 Rotina com três produtos Home Care, você ganha a Bio-C 
Muktimask, são quatro monodoses de máscaras faciais para 
usar em casa, um por semana (duas monodoses de máscara de 
vitamina C e duas monodoses de máscara peeling enzimático). 
Pra uma pele de princesa. Compre, revenda ou indique atráves 
do aplicativo BIOAGE. Tem Rotina Skincare para peles maduras. 
Promoção válida até acabarem os estoque.  BIOAGE, loja de 
Cosméticos Rio Preto. (17) 99635-6620.

Filhos da Mãe
Agora, os vendedores por telefone, quando ligam, já pedem 
de cara ao incauto atendente pra conferir se o CPF é o 
mesmo que eles já sabem. Aproveitadores do inferno que 
brincam com o desespero de quem não tem dinheiro nem pra 
comer.  
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Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs

ATOS OFICIAIS - PROCLAMAS - PROTESTOS - LEILÕES - BALANÇOS - DECLARAÇÕES 
CONVOCAÇÕES - CITAÇÕES - INTIMAÇÕES - REGISTRO DE IMÓVEIS - CONCURSOS E OUTROS

&Editais    Publicidade legal
comercial@dhojeinterior.com.br      /     diario.ofi cial@dhoje.com.br

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

EDITAL DE ELEIÇÃO DO CMAS

 “Eleição de complementação de mandato  dos mem-
bros do Conselho Municipal de Assistencia Social (CMAS) 
para  junho de 2020 a fevereiro de 2022,; na categoria Re-
presentativa dos Trabalhadores do SUAS  - titular”               
O Conselho Municipal de Assistência Social de São José 
do Rio Preto SP, em reunião ordinária no dia 5  de Maio   de 
2020, com base na Lei Municipal Nº 12.867 de 06/12/2017 
e do seu Regimento Interno aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinária no dia 05/06/2018  convoca, nos termos do 
presente Edital e da Resolução 01/2019, todos  os  Conse-
lhos Profi ssionais com representação no município, afetos à 
área; e pelo Fórum Municipal
de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - 
FMTSUAS; para participarem da eleição  de 1 (uma)  Titulari-
dade  na categoria representativa  neste Conselho.
A eleição será realizada no dia 29  (vinte e nove) de maio de 
2020 às 8:30 horas em primeira chamada e as  8:45  horas 
em segunda chamada, realizada na Casa dos Conselhos, 
situada a Av. Bady Bassit Nº 3697 , encerrando o processo 
eleitoral as 9:30 horas.
O processo eleitoral referido neste Edital, inclusive o procedi-
mento e documentos para a indicação de candidaturas pela 
respectiva categoria  e para o exercício do direito de voto, 
serão regidos pelas regras constantes da lei municipal Nº 
12.867 de 06/12/2017 e do seu Regimento Interno CMAS de 
São José do Rio 
O candidato deverá apresentar até as 16 horas do dia 20 
(vinte  ) de Maio de 2020 na Casa dos Conselhos, os seguin-
tes documentos:
a) cópia dos documentos comprobatórios da legalidade das 
entidades e associações;
b) carta de indicação de representante candidato e eleitor, 
emitida pela Entidade ou associação representada, por quem 
tenha poderes para tanto;
c) comprovação do atendimento dos requisitos de represen-
tação, nos termos especifi cados pela Resolução 01/2019
d) cópia dos documentos pessoais dos indicados (CPF e 
RG);
e) certidão de antecedentes criminais.
A relação dos candidatos inscritos e os candidatos conside-
rados elegíveis serão publicados em Edital pela comissão 
eleitoral no dia 22 ( vinte e dois) de Maio  de 2.020. 
Os candidatos cujas inscrições tenham sido indeferidas po-
derão solicitar informações, por escrito, bem como suprirem 
o impedimento para a inscrição, nos termos especifi cados 
pela comissão eleitoral provisória, mediante requerimento 
protocolado na Casa dos Conselhos até as 16 horas do dia 
26 (vinte e seis ) de Maio  de 2020. 
As demais impugnações deverão ser apresentadas por escri-
to até as 16 horas do dia 26 (vinte e seis ) de Maio de 2020 
na Casa dos Conselhos, mediante protocolo.
A relação defi nitiva de candidatos elegíveis será publicada 
em Edital no dia 28   (vinte e oito  ) de Maio de 2.020. 
     São José do Rio 
Preto, 5  de maio   de 2020. 

                WILLIAN MEQUE                               RAFAELA 
NOGUEIRA FERREIRA
                              PRESIDENTE DO CMAS                              
1ª SECRETÁRIA DO CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

EDITAL DE ELEIÇÃO DO CMAS

 “Eleição de renovação de 1/3 dos membros do Con-
selho Municipal de Assistencia Social (CMAS) para o triênio 
junho de 2020 a fevereiro de 2023,; na categoria represen-
tantes de Universidades-  1 suplente”
              
O Conselho Municipal de Assistência Social de São José 
do Rio Preto SP, em reunião ordinária no dia 5 de maio   de 
2020, com base na Lei Municipal Nº 12.867 de 06/12/2017 
e do seu Regimento Interno aprovado em Assembleia Geral 
Extraordinária no dia 05/06/2018  convoca, nos termos do 
presente Edital e da Resolução 01/2019, todas as institui-
ções que integram  categoria representativa de  UNIVER-
SIDADES para participarem da eleição  de 1  Suplência na 
Categoria Representativa  neste Conselho.
A eleição será realizada no dia 29  (vinte e nove) de maio de 
2020 às 8:30 horas em primeira chamada e as  8:45  horas 
em segunda chamada, realizada na Casa dos Conselhos, 
situada a Av. Bady Bassit Nº 3697 , encerrando o processo 

eleitoral as 9:30 horas.
O processo eleitoral referido neste Edital, inclusive o procedi-
mento e documentos para a indicação de candidaturas pela 
respectiva categoria e para o exercício do direito de voto, 
serão regidos pelas regras constantes da lei municipal Nº 
12.867 de 06/12/2017 e do seu Regimento Interno CMAS de 
São José do Rio 
O candidato deverá apresentar até as 16 horas do dia 20 
(vinte  ) de Maio de 2020 na Casa dos Conselhos, os seguin-
tes documentos:
a) cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da 
instituição ;
b) carta de indicação de representante candidato e eleitor, 
emitida pela Entidade ou associação representada, por quem 
tenha poderes para tanto;
c) comprovação do atendimento dos requisitos de represen-
tação, nos termos especifi cados pela Resolução 01/2019;
d) cópia dos documentos pessoais dos indicados (CPF e 
RG);
e) certidão de antecedentes criminais.
A relação dos candidatos inscritos e os candidatos conside-
rados elegíveis serão publicados em Edital pela comissão 
eleitoral no dia 22 ( vinte e dois) de Maio  de 2.020. 
Os candidatos cujas inscrições tenham sido indeferidas po-
derão solicitar informações, por escrito, bem como suprirem 
o impedimento para a inscrição, nos termos especifi cados 
pela comissão eleitoral provisória, mediante requerimento 
protocolado na Casa dos Conselhos até as 16 horas do dia 
26 (vinte e seis ) de Maio  de 2020. 
As demais impugnações deverão ser apresentadas por escri-
to até as 16 horas do dia 26 (vinte e seis ) de Maio de 2020 
na Casa dos Conselhos, mediante protocolo.
A relação defi nitiva de candidatos elegíveis será publicada 
em Edital no dia 28   (vinte e oito  ) de Maio de 2.020. 
     São José do Rio 
Preto, 5  de maio   de 2020. 

                WILLIAN MEQUE                               RAFAELA 
NOGUEIRA FERREIRA
                 PRESIDENTE DO CMAS                         1ª SE-
CRETÁRIA DO CMAS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

ALERTA - NOTIFICAÇÃO - CONTRATADA: CS Com. de 
Cereais EIRELI EPP. CNPJ: 19.079.553/0001-00. Preg 
Eletr 718/19. Proc. 15855/19. Ata 146/20. ALERTAMOS/
NOTIFICAMOS a contratada para realizar a entrega e troca 
de 2.360 pacotes com 5kg de arroz, conforme pedidos 
mencionados nos Ofícios 0001 e 0002/2020/SMAA/AE, de 
06/05/20, em até 24h. Concede-se o prazo de 5 dias úteis 
para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório 
em atendimento aos ditames constitucionais, tendo em vista 
a empresa sujeitar-se às penalidades legais e contratuais 
previstas (advertência, multa e suspensão de contratar com 
a administração pública por até 5 anos) caso esta pendência 
não seja regularizada em tempo. SMAA A. Pedro Pezzuto Jr.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA
EMPENHO 6311/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI
EMPENHO 6906/20
CONTRATADA: PISON EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 
ME
EMPENHO 7546/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO

CONTRATADA: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI 
EPP
EMPENHO 22335/19
Diante da manifestação da Ger. de Manutenção, quanto aos 
problemas apresentados nos equipamentos de ar condicio-
nado relacionados nos chamados  23826, 25256, 25292 e 
26251, pertencentes ao empenho em epígrafe.  Com Fun-
damento nos itens 2.6 subitem 2.6.1 e 2.7 da Cláus.2ª. Fica 
a empresa notifi cada a SOLUCIONAR OS PROBLEMAS 
APRESENTADOS no prazo máximo de 48 horas, impreteri-
velmente, a contar do recebimento desta. O não cumprimen-
to do prazo estabelecido implicará na aplicação das pena-
lidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. SMS – DADM
EXTRATO 
1º Termo Aditivo
Tomada de preços  nº 27/19
Contrato nº TOP/0046/19
Contratada: KM & M Engenharia Projeto e Construção LTDA 
ME
Nos termos do art. 57, II § 1° II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO 
7º Termo Aditivo
Pregão eletronico  nº 273/18
Contrato nº PRE/0136/18
Contratada: Inova Facilites Asseio Conservação e Limpeza 
Ltda
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, fi ca suprimido 
em aproximadamente 20,06198% do  valor inicial do contra-
to supramencionado. SMSG. Ulisses R. de Almeida
EXTRATO 
2º Termo Aditivo
Chamada pública  nº 03/17
Contrato nº CHP/0001/18
Contratada: Rio Preto Weilers
Fica alterado a redação da cláus. 1ª do contrato supramen-
cionado.
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMEL. Cléa M.M. Bernardelli
EXTRATO 
3º Termo Aditivo
Dispensa de licitação  nº 11/17
Contrato nº DIL/0008/17
Contratada: Banco do Brasil SA
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMF. Angelo B. Neto.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo
Tomada de preços  nº 20/19
Contrato nº TOP/0037/19
Contratada: Grall Engenharia e Construção Ltda
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 9,561725%  e fi ca suprimido em apro-
ximadamente 5,934542%, ambos do  valor inicial do contrato 
supramencionado SMO. Sergio A. Issas.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 63/2020 – Processo n.º 
1961/2020
Objeto: Aquisição de mobiliário para estruturar a Diretoria de 
Compras e Contratos e o Depto. de Recursos Humanos – 
RH. Secretaria Municipal de Administração. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 02/04/2020, sendo adjudica-
do o item à empresa declarada vencedora: JULIAN GUAR-
NIERI MACEDO (item/lote 2). O item/lote 2 foi fracassado. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Celia 
Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Luis Roberto Thiesi.- Secretário 
Municipal de Administração.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 146/2020, PROCESSO 11.461/2020, objetivando 
o registro de preços para prestação de serviço de locação 
de container. Secretaria Municipal de Agricultura e Abaste-
cimento. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
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20/05/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 145/2020, PROCESSO 11.460/2020, objetivando 
a contratação de prestação de serviços de treino locomotor 
para atender ação judicial. Secretaria Municipal da Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 20/05/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 154/2020, PROCESSO 11.520/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de rações diversas, 
destinadas aos animais do Zoológico Municipal. Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 22/05/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

LEI Nº 13.464
DE 30 DE ABRIL DE 2020.

Denomina “Anel Viário J. Hawilla”.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina “Anel Viário J. Hawilla” o Anel Viário consti-
tuído pelos trechos das seguintes vias públicas: 
Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, Boulevard em processo 
de denominação, Rua José Prudêncio Drigo da Silva, Av 
Abelardo Menezes, Dispositivo de Retorno e Acesso  Wal-
demar de Oliveira Verdi, Avenida a ser denominado 01, Av. 
Dr. Ernani Pires Domingues, Av. Octacílio Alves de Almeida, 
Av. José Piedade, Av. Eribelto Manoel Reino, Rua Lourenço 
da Silva Pontes, Rua João Arantes, Av. Prof. Bento Abelaira 
Gomes, Av. José Rodrigues Lisboa, Rua Francisco Leal, Av. 
Alberto Olivieri, Av. Antonio Antunes Júnior, Avenida a ser 
denominada 02, Av. Coronel Feliciano Sales Cunha, Rua 
Amélia de Araújo Peres, Av. Marco Costantini, Av. Delegado 
Dr. Davi Ferreira da Rocha, Av. José Escobar Bergmann, 
Viaduto S/D  da Br-153, Av. Belvedere, Rua Virgilio Dias 
de Castro, Rua João José Lucania Fernandes, Av. Nelson 
Sinibaldi, Av. Miguel Damha, Av. Nadima Damha, Estrada Vi-
cente Polachini, Av. Triângulo, Avenida de Maio, Av. Treze de 
Maio, Av. Dr. Lotf João Bassitt, Av. Nações Unidas, Av. Prof. 
Carlos Nunes de Mattos, Av. Projetada 02 do Setsul, Avenida 
a ser denominada 03, Av. Potirendaba, Av. Elza dos Santos 
Tavares da Silva, Rua José Rodrigues da Silva, Av. Padre 
Franco Tavazzi e Rua Augusto Signorini.
Parágrafo único: Na Placa Dística deverá constar: “Anel 
Viário J. Hawilla”.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de abril 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

SeMAE – Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO                                                                                     

O SeMAE- Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto, 
com sede na Rua Antônio de Godoy, 2181, Jardim Seixas, 
na cidade de São José do Rio Preto – SP, inscrito no CNPJ 
nº 04.691.691/0001-78, por seu Superintendente, Sr. Nica-
nor Batista Junior, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos estabelecidos no Edital de Abertura, HOMOLOGA 
o Concurso Público nº 01/2019, para os cargos de Agente 
Administrativo, Agente Administrativo – Técnico em Conta-
bilidade, Agente de Saneamento, Agente de Saneamento 
– Técnico em Edifi cações, Agente de Saneamento – Téc-
nico em Eletrotécnica, Agente de Saneamento – Técnico 
em Mecânica, Eletromecânica ou Mecatrônica, Agente de 
Saneamento – Técnico em Química ou Microbiologia, Agen-
te de Saneamento I, Agente de Saneamento II, Agente de 
Saneamento III, Analista Administrativo, Arquivista, Assisten-
te Social, Gestor de Saneamento – Engenharia Civil, Gestor 
de Saneamento – Engenharia Mecânica e Gestor de Sanea-
mento – Engenharia Sanitária, o qual também está disponí-
vel no Diário Ofi cial do Município (www.riopreto.sp.gov.br) e 
site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br).
O presente Concurso Público nº 01/2019 tem validade de 
01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, nos 
termos da legislação vigente, a critério do SeMAE, suspenso 
o prazo prescricional para convocação dos aprovados, nos 
termos do Decreto nº 18.590/2020, até o fi m do estado de 
calamidade reconhecido no Decreto nº 18.571/2020.
E para que ninguém possa alegar desconhecimento é expe-
dido o presente Edital.
São José do Rio Preto, 05 de maio de 2020.
Nicanor Batista Junior
Superintendente

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DECISÃO - PEDIDO DE REABILITAÇÃO
Processo Administrativo n. 10/2017 – Pregão Eletrônico 
n.01/2017 – Ata de Registro de Preço n. 07/2017 – Ordens 
de Fornecimento n. 64/2017
Requerente/apenada: MS COMERCIAL DE VIDRAERIAS 

PARA LABORATÓRIOS ME
Comprovada a quitação integral do débito, DEFIRO o pe-
dido de REABILITAÇÃO da empresa MS10 COMERCIAL 
DE VIDRAERIAS PARA LABORATÓRIOS ME devendo o 
expediente ser encaminhado à comissão de licitações para 
publicação e demais comunicações necessárias.
INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.
São José do Rio Preto, 05.05.2020 - Nicanor Batista Júnior 
Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE DESPACHO DE JULGAMENTO DE RECUR-
SO APRESENTADO POR LICITANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 – SeMAE
RECORRENTE: QUIMAFLEX PRODUTOS QUÍMICOS 
LTDA
RECORRIDA: IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA
OBJETO: Aquisição de materiais para análises bacteriológi-
cas diárias, os quais serão utilizados durante um período de 
12 (doze) meses, para execução das análises pelo Laborató-
rio Microbiológico do SeMAE de São José do Rio Preto
Recebo porque tempestivo o Recurso Administrativo inter-
posto pela licitante QUIMAFLEX PRODUTOS QUÍMICOS 
LTDA, pretendendo a reforma da decisão do Pregoeiro em 
declarar vencedora a proposta apresentada pela licitante 
IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA para o item 01. Em 
face do relatório técnico apresentado pelo QUÍMICO (Carlos 
Eduardo Fossa) e pela BIÓLOGA (Livia de Jesus Barrinhas 
Camera) NEGO PROVIMENTO ao recurso e afasto as ale-
gações da recorrente, mantendo-se a decisão. 
São José do Rio Preto – 06.05. 2020 - Nicanor Batista Junior 
- Superintendente – SeMAE
EXTRATO DE PORTARIA Nº 033 DE 05.05.2020                                              
O SUPERINTENDENTE do SEMAE – Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo inciso X, do artigo 10, da Lei Com-
plementar      nº 130 de 24 de agosto de 2001, com redação 
atualizada pela Lei Complementar nº 150 de 15 de julho de 
2002 e Lei Complementar nº 265 de 06 de outubro de 2008. 
CONCEDE: ART. 1º. - Aos servidores, abaixo relacionado, 
prêmio por assiduidade, conforme Lei Complementar n° 
05/90, artigo 119, com nova redação dada pela Lei Comple-
mentar n.°147 de 14/05/2002 e nos termos do Decreto n° 
16.868 de 30 de agosto de 2013: MARCELO ALEXANDRE 
DOS SANTOS, Agente de Saneamento, matrícula 491, lota-
do na Gerencia de Operação e Manutenção - Água, o 2º (se-
gundo) período de prêmio por assiduidade, referente ao perí-
odo de 01/12/2014 à 30/11/2019 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 01/12/2019 à 30/11/2024. 
ALEXANDRE JULIO DE OLIVEIRA, Gestor de Saneamento, 
matrícula 535, lotado na Gerencia de Operação e Manuten-
ção - Água, o 2º (segundo) período de prêmio por assidui-
dade, referente ao período de 01/03/2015 à 29/02/2020 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/03/2020 à 28/02/2025. CECI KUNCEVICIUS BUENO DE 
CAPRIO, Gestora de Saneamento, matrícula 536, lotada na 
Gerencia de Planejamento, Projetos e Obras, o 2º (segundo) 
período de prêmio por assiduidade, referente ao período 
de 01/03/2015 à 29/02/2020 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 01/03/2020 à 28/02/2025. 
CLAUDIO RAYMUNDO ZIRONDI, Gestor de Saneamento, 
matrícula 533, lotado na Gerencia de Planejamento, Proje-
tos e Obras, o 2º (segundo) período de prêmio por assidui-
dade, referente ao período de 01/03/2015 à 29/02/2020 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/03/2020 à 28/02/2025. IDERALDO CESAR HERMELINO, 
Gestor de Saneamento, matrícula 534, lotado na Gerencia 
de Operação e Manutenção - Esgoto, o 2º (segundo) pe-
ríodo de prêmio por assiduidade, referente ao período de 
01/03/2015 à 29/02/2020 e que deverá ser usufruído dentro 
do período concessivo de 01/03/2020 à 28/02/2025. ISRAEL 
BERNARDO PINTO, Gestor de Saneamento, matrícula 532, 
lotado na Gerencia de Planejamento, Projetos e Obras, o 
2º (segundo) período de prêmio por assiduidade, referente 
ao período de 01/03/2015 à 29/02/2020 e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 01/03/2020 à 
28/02/2025. JOSE RENATO OLIVEIRA SAHDO, Agente 
Administrativo, matrícula 545, lotado na Gerencia de Ope-
ração e Manutenção - Água, o 2º (segundo) período de 
prêmio por assiduidade, referente ao período de 01/03/2015 
à 29/02/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/03/2020 à 28/02/2025. MIGUEL CARLOS 
SAMADELLO, Agente Administrativo, matrícula 547, lotado 
na Gerencia Comercial e de Relações com o Usuário, o 2º 
(segundo) período de prêmio por assiduidade, referente 
ao período de 01/03/2015 à 29/02/2020 e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 01/03/2020 à 
28/02/2025. ART. 2°.- Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
S. J. Rio Preto 06.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
046/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impedi-
das de optar pelo SIMPLES NACIONAL:

CNPJ: 36.650.314/0001-87
Razão Social: VILELA ESMALTERIA LTDA
CNPJ: 36.996.292/0001-01
Razão Social: GRANDCAR PERFOMANCE SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 37.032.346/0001-81
Razão Social: CORRETORA MANANCIAL SAUDE LTDA
CNPJ: 37.000.806/0001-90
Razão Social: RPB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBI-
DAS LTDA

Conforme processamento realizado, em 06 de Maio de 2020, 
pela Receita Federal do Brasil as empresas acima mencio-
nadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal 
irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da 
Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 
15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 

deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 06 de Maio de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

EXTRATO: AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020 – 
SMS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE E A ARCD – ASSOCIAÇÃO DE REABI-
LITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE – SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO.
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OB-
JETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ARCD – AS-
SOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE 
– SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO ATENDIMENTO MULTI-
DISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL EM HABILITAÇÃO 
E REABILITAÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS 
FÍSICAS, COMO PONTO DE ATENÇÃO DA REDE MUNICI-
PAL DE ATENÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, GA-
RANTINDO A CONTINUIDADE DO CUIDADO INTEGRAL 
COM OS DEMAIS PONTOS DE ATENÇÃO NO MOMENTO 
DE ALTA, PRIORITARIAMENTE PARA UNIDADE DE SAÚ-
DE DE ATENÇÃO BÁSICA.
PRAZO: O PRESENTE TERMO TERÁ VIGÊNCIA DA DATA 
DE SUA ASSINATURA ATÉ O DIA 27 DE MAIO DE 2022.
VALOR – O VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A EXE-
CUÇÃO DESTE TERMO ADITIVO SERÁ DE ATÉ R$ 
2.400.000,00 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS MIL 
REAIS), CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOL-
SO DO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO PELA ASSO-
CIAÇÃO DE REABILITAÇÃO DA CRIANÇA DEFICIENTE 
– SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, QUE SERÁ PARTE INTE-
GRANTE DESTE TERMO DE COLABORAÇÃO.
BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, LEI FEDE-
RAL Nº 8.080/1990. 
DATA DE ASSINATURA: 06 DE MAIO DE 2020.
 Pelo Município de São José do Rio Preto através da Se-
cretaria Municipal de Saúde Aldenis Albaneze Borim, pela 
ARCD Adriana Albuquerque Cirelli. 

 

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

PORTARIA N.º 34.217 DE 29 DE ABRIL DE 2020 
HOMOLOGA, o processo de Avaliação de Estágio Probatório do servidor abaixo elencado, declarando-o 
estável no serviço público, conforme artigo 41 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Complementar nº 
132/2001 e parágrafo 1º do artigo 58 do Decreto nº 12.336/2004, de acordo com os efeitos 
especificados: 
EFEITOS 13/04/2020 
NOME CARGO 
DIRK TIMOTEO BATISTA JUNIOR GUARDA MUNICIPAL 
GABRIEL DAUD GUARDA MUNICIPAL 
JOSE RENATO MARTINS DA SILVA FILHO GUARDA MUNICIPAL 
ROGERIO DOS REIS GUARDA MUNICIPAL 
WILSON FAZIO GUARDA MUNICIPAL 
PORTARIA N.º 34.218 DE 29 DE ABRIL DE 2020 
SUSPENDE, a publicação da Portaria de Estabilidade do servidor abaixo elencado, considerando que se 
enquadra no artigo 2º do Decreto Municipal nº 17.558/2016, que acrescentou os parágrafos 1º, 2º e 3º ao 
artigo 6º do Decreto Municipal nº 12.336/2004 e no artigo 4º e parágrafos 1º e 2º do Decreto Municipal nº 
17.558/2016, de acordo com as informações e os efeitos especificados: 

NOME CARGO EFEITOS 
SYDNEI PEREIRA DOS SANTOS GUARDA MUNICIPAL 13/04/2020 

PORTARIA N.º 34.220 DE 29 DE ABRIL DE 2020 
CONCEDE, a servidora estatutária JULIANA LUCIANO DOS SANTOS, Agente Administrativo, 
afastamento, com prejuízo dos vencimentos, sem prejuízo das demais vantagens do cargo, para ocupar 
Cargo em Comissão de Secretário Parlamentar na Câmara dos Deputados - Distrito Federal Brasília, 
conforme o artigo 126, inciso I, da Lei Complementar n.º 05/90, até dia 08 de maio de 2021, surtindo os 
efeitos desta a partir de 08 de maio de 2020. OUTROSSIM, a Câmara dos Deputados - Distrito Federal 
Brasília deverá efetuar o desconto, custeio e repasse da contribuição previdenciária mensal devida a 
RIOPRETOPREV, nos termos 31 e 32 da Orientação Normativo SPS nº 02, de 31 de março de 2009 
– Ministério da Previdência Social (Publicada no D.O.U. de 02/04/2009), sob pena de revogação 
desta portaria e retorno imediato da servidora a este Município. 
PORTARIA N.º 822 DE 16 DE JULHO DE 2018 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo 
Indiciado(a): ARTUR APARECIDO MENDONÇA 
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complementar nº 05/90 e o consequente 
arquivamento. 
Advogado: Ari de Souza – OAB/SP 320.999 
PORTARIA N.º 940 DE 29 DE ABRIL DE 2020 
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Hione Maria Soares e Luiz Gustavo Dona, 
para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão Processante, garantido o 
contraditório e ampla defesa, a fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no 
procedimento anexo ao Interno/SMS/GP/Nº 177/20, o servidor FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA 
FILHO, responda como incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, III, IV, V alínea “a”, IX, X e 
XI, do artigo 204; incisos IV e XV, do artigo 205; e incisos III e XIII, do artigo 220, todos da Lei 
Complementar n.º 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do servidor público, o 
qual será citado nos termos parágrafo 1º do artigo 254 da Lei Complementar n.º 05/90. 
PORTARIA N.º 34.223 DE 05 DE MAIO DE 2020 
HOMOLOGA, o processo de Avaliação de Estágio Probatório do servidor abaixo elencado, declarando-o 
estável no serviço público, conforme artigo 41 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Complementar nº 
132/2001 e parágrafo 1º do artigo 58 do Decreto nº 12.336/2004, de acordo com os efeitos 
especificados: 
EFEITOS 18/04/2020 
NOME CARGO 
JOSANE CRISTINA CHIACHIO PEB-1 
 
PORTARIA N.º 823 DE 16 DE JULHO DE 2018 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo 
Indiciado(a): ROBERTO APARECIDO DA SILVA 
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complementar nº 05/90 e o consequente 
arquivamento. 
Advogado: Carmo Augusto Rosin – OAB/SP 103.324 
 

 

 

PORTARIA N.º 34.224 DE 05 DE MAIO DE 2020 
DISPENSA, MARCUS SILVA VITOLO, da Função de Gerente Nível I - FG.101.2, na Gerência de 
Planejamento e Demanda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 
e alterações posteriores, retroagindo os efeitos desta a 04 de maio de 2020. OUTROSSSIM, DESIGNA, 
MARCUS SILVA VITOLO, para exercer a Função de Assistente Técnico - FG.102.1, no Departamento 
de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações 
posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos desta a 04 de 
maio de 2020. 
PORTARIA N.º 34.225 DE 05 DE MAIO DE 2020 
DISPENSA, LUINI ROBERTO DA SILVA CARDOZO, da Função de Chefia de Setor, no Setor de 
Processamento e Matrícula da Secretaria Municipal de Educação, criada pelo artigo 39 da Lei 
Complementar n.º 230/2007 e alterações posteriores, retroagindo os efeitos desta a 04 de maio de 2020. 
OUTROSSIM, DESIGNA, LUINI ROBERTO DA SILVA CARDOZO, para exercer a Função de Gerente 
Nível I - FG.101.2, na Gerência de Planejamento e Demanda Escolar da Secretaria Municipal de 
Educação, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis 
Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos desta a 04 de maio de 2020. 

LUÍS ROBERTO THIESI 
   Secretário Municipal de Administração 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
07 de maio de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos Mobiliários, 
NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização cadastral de forma 
eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no prazo de 30 dias 
contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do Decreto Municipal 
n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema 
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, 
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a 
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o 
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de 
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria 
competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados 
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando 
o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 
Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

360 PRIME BRAZIL EIRELI 3459570 
A M DE FREITAS PURCINO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ME 952170 
ADAILDES FRANCA DA CRUZ 34918562809 3468740 
AMAURY DA SILVA ALVES 77455827415 3678610 
ANDRE LUIS CAMARGO SEVERI 3394130 
ANY KAROLINE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EIRELI 3076470 
AUCALIFT ELEVADORES EIRELI ME 3208290 
AUTO PEÇAS SERRENI RIO PRETO EIRELI 3597600 
BRAS IZILDO MANZATO EIRELI 3562120 
CACAU FRANQUIA INTERIOR ASSESSORIA EM NEGÓCIOS LTDA 3594600 
CGC GESTÃO GLOBAL DE ATIVOS LTDA 3661550 
CYBER MOTOS RIO PRETO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA 
MOTOCICLETAS LTDA ME 1375970 

DAPA COSMÉTICOS LTDA ME 3006240 
DIMENSIONAL ADMINISTRADORA E CORRETORA SEGUROS LTDA 761980 
DOUGLAS POLIMENTO E GARIBA LTDA ME 1134540 
ELOISA APARECIDA SIMONATO DA SILVA 09321872850 3599530 
ERICA A G DA SILVA MOVEIS ME 3092790 
EVEREST SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3679600 
FERNANDO ZOILO JUNIOR ME 3454970 
FLUXO TOTAL COMUNICACOES EIRELI 3407850 
FREDERICO GRANZOTO JUNIOR TACOGRAFOS LTDA ME 21520 
GABRIEL SOUZA VENANCIO 42699558800 3614020 
GIED X COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA 
ME 3031750 

HAMMER DA SILVA AMESCUA 33593131862 3517760 
HUMBERTO LUIS EUZEBIO DA SILVA 3637290 
HYLOC COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERATRIZES 
EIRELI 3631170 

ISMAEL MENDES LTDA 3517790 
J NOGUEIRA MOTO PECAS EIRELI ME 967380 
J R FERRARI SAO JOSE DO RIO PRETO 1145510 
J R GOMES LOCADORA 3399300 
JLM HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA 3583830 
JOÃO PEDRO SABINO 48918953810 3553860 
JULIANO POLOTTO 34115848820 3556920 
KENEDI TAYSSON DIAS SERIGUSSI 47961216847 3622120 
LEONARDO ALEX PINDANGA DOS SANTOS 23782204808 3603640 
LILIAN ALVES ACABAMENTOS EM GESSO EIRELI EPP 3561920 
LIMA & SOUZA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 3064240 
LOREN GONÇALVES FRANCO 3484240 
MADEIREIRA ARIPUANÃ RIO PRETO LTDA 957850 
MARCUS CESAR ALVES GOUVEA 25235735803 3195250 
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA 04711311807 3686330 
MESTRIM STEAKHOUSE LTDA 3567740 
MUNDIAL EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA EIRELI 3585710 
NATHALIA GUTIERREZ BUGANO ME 3624940 
NATHAN VASCONCELOS PAZETO 41376082888 3633240 
NEWPORT RP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3656310 
OSVALDO LUIS EGEA LISBOA 78626358849 3225760 
PAULO HENRIQUE DA SILVA RAMOS 41629395862 3645560 
POTENCIA DA NATUREZA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 3655510 
R A C TOFOLO MATERIAL GRAFICO 3598450 
R A O IMOBILIARIA EIRELI ME 3449960 
RAFAEL TOZZI GERAB 3582890 
REGINA DO CARMO SILVA 02228418854 3597940 
RENATO H GIAVITI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 3685470 
RICARDO ROBERT DE SOUZA 31747763845 3490250 
RIOVAC TECNOLOGIA LTDA ME 875610 
RJM SURGERY SERVICOS MEDICOS EIRELI 3361040 
SATIKO E FARIA PIZZAS E MASSAS LTDA ME 3357810 
TREND PROPAGANDA BRANDING E DESIGN LTDA 3159540 
VANESSA BENEDITA VALSECHI GUAREIS 27859470888 3670030 
WILLIAM RODRIGUES DA SILVA DONATO 04763846566 3477430 

São José do Rio Preto, 6 de maio de 2020. 
  

Marco Aurélio Belentani de Carvalho 
Assist. Adm. Fazendário do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ABC SACARIAS RIO PRETO LTDA EPP 00855/20 AIF-P-C 000070 
ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S/A 00842/20 AIF-P-C 000068 
ALR ESTÉTICA LTDA ME 00863/20 AIF-A-LF 000036 
CAMILA BEATRIZ MATURI ME 00851/20 AIF-P-F 000026 
CIA DE ENTREPOSTO E ARMAZENS GERAIS SÃO PAULO 00864/20 AIF-A-LF 000038 
DANKE CHEN & CIA LTDA EPP 00850/20 AIF-P-F 000025 
F R BORACINI DA SILVA ME 00856/20 AIF-P-H 000008 
FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A  00865/20 AIF-A-LF 000039 
IVENIO SOARES DE OLIVEIRA  00859/20 AIF-L-C 000059 
MARCELINO & FERREIRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 00862/20 AIF-A-N 000182 
NBM LOTERICAS LTDA 00858/20 AIF-A-LF 000037 
OLIVEIRA JUNIOR CASA DE REPOUSO LTDA 00860/20 AIF-S-F 0000104 
ONE FACE ESTETICA FACIAL LTDA 00856/20 AIF-L-C 000058 
SILVA & TOBAL ESTETICA E BEM ESTAR LTDA 00854/20 AIF-P-C 000069 
STUDIO LOVE LASHES ESTETICA FACIAL EIRELI 00857/20 AIF-A-M 00232 
UNIDADE ESTÉTICA VANESSA FUMAGALLI LTDA ME 00861/20 AIF-A-M 00233 
ZAID QUIMICA ATACADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E 
UTILIDADES DOMÉSTICAS ME 00852/20 AIF-A-S 00029 

 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
W & K COMERCIAL RIO PRETO EIRELI ME 00401/20 AIP-A-N 000238 

 
EDITAL DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

ATACADÃO S/A 00258/20 
R$ 5.931,15 (Cinco mil novecentos 

e trinta e um reais e quinze 
centavos). 

NRM-A-S 000080 

São José do Rio Preto, 07 de Maio de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 
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COMISSÕES DE SELEÇÃO - 2020 
 
 
Edital 01/2020 - Artes Audiovisuais - Cinema e Vídeo 
 
- André Sturm 
É um cineasta, ativista cultural, diretor do Museu da Imagem e do Som de São 
Paulo (MIS-SP), e ex-secretário da Cultura da cidade de São Paulo. Iniciou sua 
carreira audiovisual em 1984. Trabalhou neste período na distribuição de filmes 
de arte na distribuidora Pandora Filmes. Comandou o departamento de 
programação da Cinemateca Brasileira no início dos anos 90. Em 2002, 
estreou seu primeiro longa-metragem, Sonhos tropicais 
 
- Eduardo Santana 
Realizou como produtor os curtas-metragens “Pray” de Claudio Ellovitch, 
ganhador do terceiro Viewster Online Film Festival, disputando contra 500 
concorrentes que vinham de 60 países. O filme recebeu o prêmio principal e o 
Totem de Donny Correia exibido na Mostra Internacional de Cinema de São 
Paulo.  
É o Idealizador, coordenador, curador e produtor  dos Cinefantasy - Festival 
Internacional de Cinema Fantástico que completa dez edições no ano de 2020, 
do Festival de Inverno de Campos de Jordão, da Mostra de Cinema Infanto-
Juvenil de Ilha Comprida e Festival Educa Claquete Ação em São Paulo. 
 
- Lincoln Péricles Maximiano Pinto 
Lincoln Péricles é diretor, roteirista, montador e professor de cinema e 
referência no audiovisual contemporâneo. Nasceu e mora no bairro do Capão 
Redondo, periferia de São Paulo. Realizou diversos filmes em sua quebrada, 
que circulam entre cineclubes e coletivos periféricos, becos e vielas, além de 
participarem de festivais nacionais e internacionais. Faz parte dos coletivos 
"Rango de Classe" e "Basquete e Autonomia" e "Astúcia Filmes. Em fevereiro 
de 2020 teve seu trabalho destacado pela Cahiers du Cinema, maior revista de 
cinema do mundo, que descreve "Um cinema longe do imaginário 
ligado as favelas, que inventa sua própria forma, áspera e necessariamente 
imperfeita, entre intervenção e arquivo visual do bairro". 
 
Edital 02/2020 - Artes Visuais - Artes Plásticas 
 
- Carlos Zibel 
Arquiteto, designer, artista visual, curador e professor. Inicia a carreira artística 
na adolescência, desenhando com grafite, nanquim e marcadores sobre papel. 
Na década de 1960, desenvolve seus primeiros trabalhos em pintura, com a 
orientação de grandes nomes das artes brasileiras.  Realiza a individual Água 

Pedra, no Museu de Arte Contemporânea de Campinas (MACC)   e no Museu 
de Arte Contemporânea da USP (MAC/USP) 
Agrega um olhar antropológico e cultural aos seus trabalhos, que se expressa 
em obras como Feminino – Bailarina e Carrinho (2005) e Masculino – Ursinho e 
Pensador (2005), feitas sobre telas de algodão e painéis de MDF em grandes 
dimensões 
recebe menção honrosa no Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira pela 
publicação Além das Formas: Uma Introdução ao Pensamento Contemporâneo 
no Design, nas Artes e na Arquitetura. 
 
- Yone di Alerigi 
Escultora paulista com prêmios no Brasil e no exterior. 
É formada em artes plásticas pela Universidade de São Paulo e pelo Liceu de 
Artes e Ofícios de São Paulo. Estagiou com mestres Italianos como Giovanni 
D´Arcomo, em Milão, Carmelo Bianco, em Roma e no atelier de Arte de 
Vicentini & Tozzini, em Nápoles. Este aprendizado reflete-se na diversidade de 
estilos e materiais que compõem seu acervo. 
Desde que iniciou suas mostras em 1976, Yone participa de eventos nacionais 
e internacionais destacando-se pela originalidade e beleza de suas obras. 
 
- Genny Abdelmalack 
Mestre na área de Artes, pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo.  professora nas áreas de Artes, Comunicações e Ciências 
Sociais; na Universidade Anhembi Morumbi.  Ampla atuação profissional na área 
da Educação desde 1978 e, tendo como referência inicial o ano 1995, no que diz 
respeito ao incentivo a produção e formação cultural, seja pela orientação direta 
ou pela definição de políticas públicas de desenvolvimento cultural. 
Recebeu a Medalha do Mérito Profissional, Academia Brasileira de Arte, Cultura 
e História. 
 
 
Edital 03/2020 - Artes Visuais - Fotografia  
 
- Melissa Szymanski 
Fotógrafa formada e pós-graduada pela FASM - Faculdade Santa Marcelina. 
Participou de diversos cursos em Milão – Itália, nas áreas de Fotografia de 
Moda e Still Life. Trabalhou na Revista Italiana Moda Pelle na execução de 
editorias e publicidade. 
Atuou como docente na área de Fotografia na FASM, IED - Instituto Europeu 
de Design, SESC, Centro Universitário Belas Artes; elaborou durante sete anos 
aulas de fotografia na Escola São Paulo nas áreas de Moda, Noções Básicas e 
Intermediário. 
Coordenou o Workshop de Fotografia: Di Cavalcanti, Anita Malfatti e Tarsila do 
Amaral pela Oficinas Culturais do Estado de São Paulo. 
 
- Jorge Sato 
Jorge Sato se formou na ESPM (Escola Superior de Propaganda & Marketing) 
e começou sua carreira na área criativa em agências de publicidade, mas 
migrou para a fotografia através do fotógrafo Claudio Edinger. Após 
trabalharem juntos por aproximadamente 3 anos, Sato decidiu focar em 
projetos autorais visando a busca de sua linguagem visual. Apesar de ser um 
jovem fotógrafo, já participou de muitas exposições no Brasil e no exterior, 
sendo representado pela Galeria Tripolli. 
 

- Bob Wolfenson 
Tem trabalhado com diversos gêneros da fotografia. Uma das referencias 
nacionais como retratista, fotógrafo de nus e de moda, Wolfenson transita entre 
seus projetos artísticos e a publicidade. Suas exposições de maior destaque 
aconteceram em influentes instituições brasileiras, como o Museu de Arte de 
São Paulo (MASP),  Centro Cultural Maria Antonia, Museu de Arte Brasileira 
(MAB-FAAP), assim como na Galeria Millan - que o representa desde 2004. 
Muitas de suas obras fazem parte do acervo de museus e galerias, tais como 
Itaú Cultural, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo (MAC), Museu da 
Fotografia da Cidade de Curitiba, Zacheta National Gallery of Art (Varsóvia), 
além de diversas coleções particulares. 
 
 
Edital 04/2020 - Cultura HIP HOP  
 
- Nerie Bento 
É assessora de imprensa, produtora cultural, curadora e diretora de 
comunicação na Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Comunicadora por  
formação, atua na área cultural desde 2014. Sócia e proprietária da Krush 
Assessoria, Nerie já trabalhou com diversos artistas e projetos de cultura 
negra.  
A assessora possui amplo conhecimento na cultura Hip Hop, em 2014 iniciou 
uma pesquisa sobre o apagamento das mulheres no Hip Hop e, em 2019, 
dirigiu e roteirizou o documentário "O Protagonismo das Minas - A Importância 
das Mulheres no Rap de SP", disponível no Youtube.  Na Frente Nacional de 
Mulheres no Hip Hop, ocupa a função de assessora e diretora participando 
ativamente na luta pela equidade de gênero dentro do Hip Hop. Atualmente, 
está agenciando artistas e projetos na Krush Assessoria 
 
- Flora Matos 
Criada por uma família de artistas, aos quatro anos de idade já subia aos 
palcos da banda  "Acarajazz", que acompanhava o compositor baiano Renato 
Matos, pai de Flora. Em 2002, aos 13, passou a frequentar bailes de RAP. Em 
2006, aos 17 anos, Flora Matos se apresentou como MC ao lado de DJ Brother 
e recebeu o prêmio de melhor cantora do ano em Brasília. Em 2007, Gravou 
o  remix da música "Véu da noite" da cantora Céu, produzido por Dj Kl Jay, e 
se mudou para São Paulo. Em 2008, Flora foi MC residente em boates da 
cidade se São Paulo, como Glória, Veggas, e Mood. Fez shows pelo Brasil 
acompanhada de DJ Kl Jay, DJ Cia, DL Lx e DJ King. 
 
- Rincon Sapiência 
O MC, produtor e empresário é um artista de destaque na cena musical 
brasileira. Em 2017, lançou Galanga Livre, seu álbum de estreia, que entrou 
para a lista dos 50 melhores álbuns da música brasileira de 2017 da 
Associação Paulista dos Críticos de Artes (APCA) e ganhou dois troféus do 
Superjúri no Prêmio Multishow daquele ano. A premiação também rendeu o 
título de Revelação do Ano, reforçado pela sua eleição como Artista do Ano 
pela APCA e a escolha como melhor disco do ano pela revista Rolling Stone 
Brasil. Foi indicado como melhor cantor no Troféu Imprensa 2018 do SBT, 
sendo o primeiro artista de rap em 10 anos de premiação. 
 
 
 
 

Edital 05/2020 - Cultura Negra 
 
- Djamila Ribeiro 
Tornou-se o nome mais conhecido quando se fala em ativismo negro no Brasil, 
em cerca de cinco anos apenas. E tudo isso sob um espectro pop: presença 
ativa nas redes sociais, possuindo mais de 400 mil seguidores, somente no 
Instagran. Ela conseguiu que sua voz ecoasse muito além das redes sociais. 
Tornou-se presença constante nos espaços de debate sobre os movimentos 
das mulheres e na luta por diversidade. Conhecida como filósofa pop, já que 
alguns de seus feitos englobam uma presença em diversos meios de 
comunicações populares, que estão desde participações no programa Saia 
Justa, do GNT, até um programa de entrevistas conduzido por ela no canal 
Futura. Em 2016, foi nomeada secretária-adjunta de Direitos Humanos e 
Cidadania da cidade de São Paulo 
 
- Marcio Santos 
Coordena a Assessoria de Cultura para Gêneros e Etnias da Secretaria de 
Estado da Cultura, é 
Avaliador de projetos culturais para Gêneros e Etnias e nas atividades 
relacionadas à Cultura Hip Hop e Cultura Negra; Idealizador e coordenador do 
projeto Linguagens Hip Hop em Parceria com o Consulado do Canadá e 
Aliança Francesa 
 
- Antônio Pitanga 
Pitanga dirigiu o longa-metragem Na boca do mundo (1979), considerado por 
Orlando Senna um marco no Cinema Negro brasileiro, ressaltando a 
importância de pessoas negras dirigirem seus filmes, para que haja diversidade 
nas narrativas audiovisuais, campo majoritariamente exercido por pessoas 
brancas. 
Foi o enredo de 2019 da Unidos do Porto da Pedra, que disputa a Série A (Liga 
das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), segunda divisão do Carnaval do Rio 
de Janeiro. O enredo se chama "Antônio Pitanga, Um Negro Em Movimento". 
Ele tem acompanhado todo o projeto, desde o convite, a disputa de sambas e 
estará no desfile 
No cinema fez O Homem que Desafiou o Diabo, Zuzu Angel, Vila Lobos, Uma 
Vida de Paixão e mais 54 filmes. Na televisão participou de novelas como O 
Clone, Celebridade, A Próxima Vítima e mais 32 trabalhos, entre novelas e 
séries. No teatro participou da primeira montagem da peça Após a Chuva. 
 

Edital 06/2020 - Cultura Popular - Carnaval 
 
- Eliana de Lima 
Ficou conhecida em todo Brasil no desfile de 1980 quando defendeu o samba-
enredo “Cultura, divindade e tradição de um povo”, com as cores da Escola de 
samba Príncipe Negro. 
Passou pelas quadras da Mocidade Alegre, Unidos do Peruche, Imperador do 
Ipiranga, Acadêmicos do Tucuruvi, Nenê da Vila Matilde, Barroca Zona Sul e 
Leandro de Itaquera, reinando em todas elas, abrindo a voz nas quadras 
avenidas e sambódromos, 
Foi a primeira mulher a interpretar um samba-enredo em desfile de escola de 
samba ao lado do antológico Jamelão, levantam a galera com “Filhos de Mãe 
Preta”, pela Unidos do Peruche. 

Foi indicada no Prêmio Sharp de Música; troféu SBT de música; Troféu 
Imprensa; Troféu Rádio Globo nacional entre outros. 
 
- Royce do Cavaco 
Intensamente ligado ao carnaval paulistano, Royce passou a fazer parte do 
mundo do samba ainda jovem, quando tocava seu cavaco nas rodas de 
samba. Passou a frequentar e a integrar a ala de compositores da Rosa de 
Ouro. No entanto, venceu sua primeira composição de samba-enredo na Águia 
de Ouro em 1982, sendo também o intérprete da agremiação naquele mesmo 
ano. Em 1983 tornou-se intérprete oficial da Rosas de Ouro, onde permaneceu 
até 1994, sendo campeão 6 vezes (1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1994). 
Depois foi para a X-9 Paulistana, e foi campeão duas vezes (1997 e 2000). 
Ganhou o Prêmio Nota 10 (entregue pelo jornal Diário de São Paulo aos 
melhores do Carnaval Paulistano) de Melhor Intérprete nos anos 
de 2006, 2009 e 2011.  
 
- Osvaldinho da Cuíca  
Nascido no bairro do Bom Retiro ao som do cordão dos Campos Elíseos. 
Sambista, ritmista, passista, cantor, compositor, pesquisador e 1° Cidadão de 
Samba de São Paulo, Osvaldinho da Cuíca é Embaixador Nato do Samba 
Paulista.  
Trabalhou junto aos Maiores artistas da Música Popular Brasileira como: 
Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Adoniran Barbosa, Germano Mathias, 
Geraldo Filme, Cartola, Zé Ketti, Nelson Cavaquinho, Beth Carvalho, 
Clementina de Jesus, Dona Yvone Lara, Toquinho, Vinícius de Morais, 
Martinho da Vila e muitos outros. 
 
 
Edital 07/2020 -  Dança - Circulação  
 
- Andrea Thomioka 
Graduada pela Royal Academy of Dancing/Londres (Grau Advanced), teve 
como sua principal professora Toshie Kobayashi. Primeira brasileira a 
conquistar a medalha de ouro no International Ballet Competition of Varna. 
Dançou como convidada na França, Japão, Argentina e Paraguai, 
interpretando os principais papéis do repertório tradicional do Ballet 
Clássico. Integrou os elencos da Cia. Portuguesa de Bailado Contemporâneo 
(Lisboa) e do Balé da Cidade de São Paulo (SP). Atua no campo da dança 
como intérprete, coreógrafa, diretora, assistente de direção, assistente de 
coreografia, produtora executiva e mestre-professora 
 
 
 
- Graziela Rodrigues 
Autora, Roteirista, Coreógrafa, Atriz, Bailarina e Circense, é professora titular 
da Universidade Estadual de Campinas UNICAMP onde atua na Graduação 
em Dança e no Programa de Pós-graduação Artes da Cena. Criadora do 
método Bailarino-Pesquisador-Intérprete (BPI). Tem experiência na área de 
Artes, com ênfase em Dança. Teve extensa formação e atuação artística em 
Dança e Teatro no Ballet Teatro Minas (Studio Ana Pavlova), no Ballet Stagium 
e no Teatro Vento Forte dentre outros centros de referencias do Brasil e da 
Europa.  

Foi Diretora e Coreógrafa do Grupo de Dança da Associação Hebraica de São 
Paulo Bailarina da Companhia de José Ruiz Navarro e Alfonso Nadal, Madri 
Espanha.  
 
- Mirian Druwe 
Bailarina, coreógrafa, professora e intérprete-criadora integrou elencos de 
várias companhias profissionais como o Cisne Negro Cia. de Dança, a 
República da Dança e o Balé da Cidade de São Paulo. É coreógrafa e diretora 
da premiada Cia Druwe (SP), onde estabeleceu uma profícua carreira formada 
por espetáculos destinados a públicos jovens e infantis, em criações abertas a 
todas as plateias, como “Lúdico”, “Vila Tarsila”, “Girassóis” e “Poetas da Cor”. 
Graduada em Artes Visuais, é educadora por opção e talento, também 
desenvolvido nos dez anos de sua coordenação de Artes no Educandário Allan 
Kardec. 
 
 
Edital 08/2020 - Festivais e Mostras Independentes 
 
- Monica Baumman 
Formada em Gestão e Organização de Eventos pela Universidade Anhembi 
Morumbi Formação em Dança: Ballet Clássico (escola inglesa e escola russa) 
Dança Contemporânea, Dança Teatro e Técnica Klauss Vianna.  
Produziu artistas independentes de dança e eventos como o I Congresso 
Internacional de Artes Corporais da Medicina Tradicional Chinesa, a convite de 
Maria Lucia Lee, bem como, palestras, seminários, mostras, festivais, 
espetáculos, outros eventos, todos de natureza artística. Como bailarina, 
integrou as companhias Camerata Paulista e Ady Addor companhia de dança. 
Foi professora e coordenadora pedagógica da Escola de dança Klauss Vianna, 
entre 1992 e 1995. Fundou e dirigiu o Núcleo de Pesquisa do Movimento 
Consciente (1996-1998). Integrou a CPBC - Cooperativa Paulista dos 
Bailarinos Coreógrafos, assumindo a Vice-Presidência na gestão 1999-2000.  
 
- Beatriz Paterno 
Produtora cultural para o segmento de eventos de grande porte, sedimentando 
seu currículo como coordenadora e diretora de produção para teatro, televisão, 
cinema, literatura e ópera. Na criação, desenvolvimento de conteúdo artístico e 
execução de trabalhos realizou produções assinadas por reconhecidos 
criadores, autores, diretores e artistas brasileiros. 
Participou do preparo e implantação da Lei Estadual de Incentivo a Cultura, 
atual ProAC. 
Especialista em Relações Institucionais para os setores público e privado;  e 
em Criação, Formatação e Desenvolvimento de conteúdo artístico-técnico e 
Preparação de projetos para os benefícios das Leis de Incentivo a Cultura. 
Cursou História na USP. É Articuladora Cultural desde 1990, período em que 
se desligou da BBC de Londres. 
 
- Monica Trigo 
Gestora Cultural com mais de 18 anos de atuação. 
Larga experiência como Consultora, Avaliadora, Palestrante e Jurada. 
Atuação em Relações Institucionais, Articulação e Mobilização, Políticas 
Públicas para produção executiva de eventos culturais, projetos de formação e 
festivais internacionais. Dirigente no Mistério da Cultura 
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Editais de
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

BRUNO JOSÉ PAVAN LAMAS e MARIANNE GONÇALVES 
LINS. Ele, de nacionalidade brasileira, atleta profi ssional, 
solteiro, nascido em Ilha Solteira, SP, no dia 13 de abril de 
1994, fi lho de DÉCIO LAMAS e de RITA DE CÁSSIA PAVAN 
LAMAS. Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, 
nascida em Santos, SP, no dia 24 de julho de 1993, fi lha de 
MARCOS VIEIRA LINS e de SIMONE GONÇALVES LINS. 

JOÃO MARCOS BRANDT MASSUIA e LUANA CRISTINA 
SOARES. Ele, de nacionalidade brasileira, auto eletrico, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de 
junho de 1997, fi lho de ADALBERTO MASSUIA e de DEBO-
RAH BRANDT MASSUIA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
estudante, solteira, nascida em Cândido Mota, SP, no dia 01 
de maio de 2000, fi lha de EDER CRISTIANO SOARES e de 
ADRIANA DE CARVALHO.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  

Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 06 de Maio de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Vamos juntos #LutarContraACrise
Edital 09/2020 - Formação Artística/Cultural 
 
- Ana Carolina Tenório Barbosa 
Mais de 10 anos de experiência no meio cultural, envolvendo a gestão dos 
aspectos técnico e artístico de grupos. Gestão dos procedimentos 
administrativos e, preparação de releases, flyers e todo tipo de material 
promocional, elaboração de rider técnico e mapa de palco. Experiência em 
organização de eventos de cunho social e filantrópico. 10 anos de experiência 
como professora de música (piano e musicalização) e regência de coral (com 
repertório sacro, erudito e popular). Destes, 4 anos dedicados à educação 
musical de deficientes com objetivo de capacitação para inclusão no mercado 
de trabalho. 
 
- Renato Bulcão 
Renato Bulcão se tornou bacharel em filosofia em 1989, depois de estudar 
cinema . Trabalhou na indústria cinematográfica e na televisão. Ao mesmo 
tempo, fez mestrado em comunicação e começou a lecionar na Universidade de 
São Paulo - USP em 1992. Ingressou na Escola do Futuro, onde começou a 
pesquisar tecnologia para a educação em 1993. Ele permaneceu pesquisando 
na Escola do Futuro até 2007. Naquela época, chefiou o laboratório de televisão 
digital desenvolvendo uma sala de aula interativa ao vivo e síncrona para 40 
alunos 
 
- Natalia Duarte 
Gestora e Produtora Cultural. Histórico em gestão de projetos, contratos e 
parcerias; programação, curadoria e conteúdos artísticos e culturais; produção 
executiva; políticas públicas e culturais; relacionamento institucional; e leis de 
incentivo fiscal. Objetivo de atuação: projetos, programas, empresas e 
instituições nas áreas criativas, culturais, socioculturais, de inovação e impacto 
social, e impacto positivo. 
 
 
Edital 10/2020 - Literatura  
 
- Alaíde Siqueira Cesar 
Bacharel em Biblioteconomia pela FESP – Fundação Escola de Sociologia e 
Política – Faculdade de Biblioteconomia – São Paulo 
Membro da Comissão de Análise de Projetos de Literatura e Incentivo às 
Bibliotecas Públicas 
 
- Marcos Marcionilo 
Marcos Marcionilo é formado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, onde seguiu um mestrado em filosofia contemporânea com 
estudos sobre a filosofia de Michel Foucault. Conhece as línguas francesa, 
italiana, espanhola, inglesa. Exerce a profissão de tradutor desde 1987, tendo 
traduzido livros como Introdução ao existencialismo, de Nicola Abbagnano; 
Filosofia da linguagem, de Sylvain Auroux; A invenção da paisagem, de Anne 
Cauquelin. Desde 2001, é sócio- -editor da Parábola Editorial. 
 
- Ricardo Ramos 
Ricardo, que é escritor assim como seu avô, cresceu vendo pessoas como 
Lygia Fagundes Telles e Jorge Amado na sua casa, falando sobre arte e sobre 
a vida. E aí, ficou claro que a fruta não cairia longe do pé. Aos 63 anos, de seus 

20 livros publicados, 18 são voltados para literatura infanto-juvenil, ao contrário de seu 
pai, que era contista, e seu avô, consagrado por seus romances. 
 
 
 
Edital 11/2020 - Música - Circulação  
 
- Cassia Carrascoza 
É Professora Doutora do Departamento de Música da USP. Natural de São 
Paulo, realizou sua formação acadêmica na ECA. 
Estudou na Academia Franz Liszt de Budapest e no Conservatório Sweelinck 
de Amsterdam.  
Venceu diversos concursos, entre eles o “Jovem Solistas da Orquestra 
Experimental de Repertório” e o IX Prêmio Eldorado de Música, no qual obteve 
o 4° lugar. 
Foi primeira flautista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo 
e  da Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo.  
Como solista, se apresentou à frente da Orquestra Sinfônica Municipal de São 
Paulo, Orquestra Sinfônica da USP, Orquestra Sinfônica de Miskolc – Hungria, 
Orquestra Jazz Sinfônica, Orquestra Sinfônica de Campinas, Orquestra 
Sinfônica do Paraná, Camerata Fukuda, Orquestra Juvenil do Estado de São 
Paulo, entre outras. 
Se apresentou em salas como Concertgebouw, de Amsterdam, Palais Bozar, 
de Bruxelas, America Society- NY, Sala São Paulo, Sala Cecília Meireles – RJ.  
Tem sido convidada para pesquisa e realização de performance em instituições 
internacionais como IRCAM, Universidade da Califórnia – Riverside, Pontifícia 
Universidad Católica de Chile. 
 
 
- Zeca Baleiro 
José Ribamar Coelho Santos (Arari, 11 de abril de 1966), mais conhecido 
como Zeca Baleiro, é um cantor, compositor, cronista, e 
músico brasileiro de MPB. Transferiu-se para São Paulo onde lançou sua 
carreira. Zeca canta, toca violão e já teve suas composições interpretadas 
por Simone, Gal Costa, Elba Ramalho, Vange Milliet, Adriana Maciel, Luíza 
Possi, Rita Ribeiro, Renato Braz e Claudia Leite. Em 2011, lançou um livro de 
crônicas intitulado Bala na agulha. Atualmente, além da carreira de músico, é 
colunista mensal da revista Isto É. 
 
- Alice Caymmy 
É uma cantora e compositora brasileira. Ela é neta de Dorival Caymmi, filha 
de Danilo e Simone Caymmi e sobrinha de Nana e Dori Caymmi. 
Assinou com a Sony Music em 2012 e lançou seu primeiro álbum de 
estúdio, autointitulado, que deu origem a várias apresentações e projetos. O 
álbum é em maior parte constituído por composições da própria artista, solo ou 
em parceria, exceto pelas regravações de Dorival Caymmi e Björk. 
 
 
Edital 12/2020 -Teatro e Circo – Produção ou Circulação 
 
- Debora Duboc 
É formada em Artes Cênicas pela Unicamp. Foi uma das realizadoras do 
projeto estético da Cia Razões Inversas, dirigida por Marcio Aurélio, com quem 
montou vários clássicos, entre eles, “Ricardo II” de W. Shakespeare, “A Bilha 

Quebrada” de H. Kleist, “Arte da Comédia”, de Eduardo de Fellipo e “Srta. 
Else”, de Schnitzler. 
Foi idealizadora e atriz, junto com Renato Borghi das duas edições da “Mostra 
Contemporânea de Dramaturgia”. Este profundo mergulho na influenciou todo o 
movimento atual da nova dramaturgia contemporânea. 
Montou em 2000 sua própria companhia, a Olhar Imaginário – Núcleo de 
Teatro. 
Recebeu os Prêmio Shell, APETESP, APCA e da ABC (Ass. Bras. de Cinema). 
. 
 
- Marco Prado 
Dono de uma extensa cultura em artes cênicas, Marco Prado, mbora formado 
em Marketing pela Mackenzie, migrou para o teatro realizando diversos cursos 
de formação e produção artística. 
Coordena eventos de artes cênicas promovidos diretamente pela Secretaria de 
Estado ; dos realizados em parceria com o Memorial da América Latina; dos 
festivais de teatro da APAA (Associação Paulista de Amigos da Arte); do 
Festival Paulista de Circo e o festival de teatro, circo, música e dança da 
Fundação Padre Anchieta. 
Recebeu Título de Cidadão e Menções Honrosas em diversos Festivais 
Artísticos do interior paulista. 
 
 
- Zé Henrique de Paula 
Mestre em Direção Teatral pela Universidade de Essex (Londres). Bacharel em 
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie e Pós-graduado em 
Artes Cênicas pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Atualmente, é 
diretor artístico do Núcleo Experimental. 
Venceu como Melhor Espetáculo e Melhor Diretor com “Revelação”, de Rafael 
Primot, no Festival Nacional de Curta Teatro de Sorocaba, e a Menção 
Honrosa na categoria Direção com “A Comédia dos Erros”, de William 
Shakespeare, no Projeto Nascente de Novos Talentos, da Universidade de São 
Paulo, entre outros. 
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- Bruna Caldas 
Pós-graduada em Políticas Públicas Culturais pelo Centro Universitário Newton 
Paiva (BH) e formada em  Empreendedorismo Cultural e Inovação pelo Centro 
de Referência em Inovação Sebrae. 
Supervisiona da Incubadora de Projetos Culturais e atendimento à classe 
artística do município de Caraguatatuba. 
Foi produtora Cultural na APAA e no município de Belo Horizonte - MG. 
Atuação em centenas de municípios paulistas pelos projetos: Circuito Cultural 
Paulista, programa de circulação de espetáculos gratuitos; Virada Cultural 
Paulista; Festival Paulista de Circo; Festival da Mantiqueira – Diálogos com a 
Literatura; Teatro Sérgio Cardoso e Teatro Estadual de Araras. 
 
- Alex Soares 
Alex Soares teve uma carreira como bailarino em várias companhias de dança 
contemporânea, incluindo o Balé da Cidade de São Paulo (BCSP) e o Balé 
Teatro Guaíra. Realizou obras dos renomados coreógrafos Ohad Naharin, 

Mauro Bigonzetti, Rami Levi, Gagik Ismailian, Itzik Galili, Angelin Preljocaj, 
Cayetano Soto, Oscar Araiz, Luis Arrieta, Henrique Rodovalho, entre outros. 
Alex foi um dos 16 finalistas do 26º Concurso Internacional de Coreografia de 
Hannover, um evento que reúne anualmente coreógrafos promissores de todo 
mundo em Hannover, Alemanha. 
Os projetos em 2020 incluem novas criações para a Companhia de Dança 
Cisne Negro e o Balé Teatro Guaíra. 
 
- Valdir Rivaben 
Ator e Coordenador Geral da Oficina Cultural Oswald de Andrade,  Ator 
formado pelo T.E. Macunaíma, licenciatura em Teatro pela Famosp e pós-
graduação em Cinema e Linguagem Audiovisual na Universidade Estácio de 
Sá.  Cursou Curadoria em Teatro  sob Coordenação: Kil Abreu e Luciana 
Mantovani. Implantou e foi o Coordenador Pedagógico do projeto Iniciação 
Artística no CEU, em  Três Lagos. Foi Professor convidado para a disciplina 
de Caracterização Teatral na Famosp – Faculdade Mozarteum de São Paulo. 
Ministrou aulas especiais na pós–graduação da Faculdade XV de 
Novembro para o curso de Licenciatura em Artes. Integra a equipe de 
professores do Núcleo Básico de Teatro da Escola Recriarte. 
Ultimo trabalho em teatro, O Beijo no Asfalto, texto de Nelson Rodrigues, com 
direção de Bruno Perillo.  
Ultimo trabalho em TV, O Direito de Nascer, direção de Roberto Talma. 
 


