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Vai longe 
Ministério Público exige explica-
ções da Prefeitura sobre enchen-
tes e não descarta ação contra o 
município. Ou seja, munição extra 
na quente polêmica das obras 
antienchentes. Mais: chuvas pro-
vocam rombos não só nos cofres 
públicos, mas também no teto de 
algumas secretarias. No Memória 
de Capivara, veja como nossos 
políticos se amam e se odeiam 
em velocidade vertiginosa. Análise, 
notícias e bastidores você encon-
tra na coluna desta terça. Corre lá.          
                                  Pág. A3

Levantamento feito pela DDM a pedido do DHoje Interior aponta que 4.238 boletins de ocor-
rência de violência contra a mulher foram registrados de janeiro até a data de ontem. No fim de 
semana, uma mulher teve traumatistmo craniano após ser agedida pelo companheiro. Pág. A5

DE JANEIRO A DEZEMBRO

Diálise em casa "desafoga" Hospital de Base

Equipe médica do HB se reuniu, ontem, para explicar sobre procedimentos da diálise feita em casa pe-
los pacientes ou familiares. Segundo os profissionais, isso ajuda a ter mais máquinas liberadas. Pág. A4

Cláudio LAHOS

12,5 mulheres são agredidas 
ou ameçadas por dia em RP

Motociclista 
fica ferida após 
cair em buraco 

na Brasilusa 
A vítima Izadora Colabone, 

de 22 anos, trafegava pela 
avenida Brasilusa, quando  em 
um dos cruzamentos não con-
seguiu desviar de um buraco e 
caiu. Ela teve ferimentos leves 
e foi encaminhada à UPA do 
Tangará. Em nota, a Prefeitura 
informou que vai realizar o re-

capeamento na avenida. 
                          Pág. A5

Lojas do 
Calçadão 

entram em 
horário especial 

A partir de hoje, as lojas 
centrais de Rio Preto começam 
a abrir e fechar em horário 
especial de Natal. Até quinta-
-feira, o comércio abre às 9h 
e fecha às 22h. Já na sexta, 
começa o atendimento das 9h 
às 18h. O horário dos shoppin-
gs começa a se estender neste 

sábado, das 10h às 23h. 
                         Pág. A4

Empresa de ex-
catador de lixo 
fatura R$ 50 

milhões por ano 

Com uma história digna de 
muito esforço e dedicação, o 
empresário Geraldo Rufino, 59 
anos, ministra palestra sobre 
negócios para filiados do Lide, 
em Rio Preto. Ex-catador de lixo, 
aos 59 anos, é dono do maior 
centro de reciclagem automotivo 
da América latina, faturando atu-
almente R$50 milhões por ano, 
a empresa JR Diesel. Pág. A4

Divulgação

Sindicato dos Empregados em 
Turismo e Hospitalidade de Rio 
Preto (Seth) mediou acordo entre a 
empresa Works e os cerca de 500 

Anjos da Guarda que esperavam para 
receber as indenizações trabahistas. 
O acrdo foi feito ontem, e a empresa 
não recorreu na decisão. Segundo 

o presidente do sindicato, Sérgio 
Paranhos, o valor de R$ 3 milhões 
será parcelado. A empresa afirmou 
que o contrato foi rompido de forma 

muito rápida e a empresa alegou 
não ter dinheiro em caixa para 
pagar todas as indenizações da 
rescisão.                     Pág. A2

Após acordo, empresa vai pagar mais de R$ 3 milhões 
a 500 Anjos da Guarda em ações trabalhistas

Dezembro é 
mês de licenciar 

veículos com 
placa final 0

O Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran) alerta 
sobre o prazo para motoristas 
de veículos com placa final 
0 e também de caminhões 
com placa terminada em 9 
ou 0. O boleto para pagar o 
licenciamento custa R$ 85,24 
para todo tipo de veículo. O 
motorista pode acompanhar 
a entrega do documento pelo 
portal www.detran.sp.gov.br, 

em “Serviços Online”. 
                         Pág. A4

MAGIA DO NATAL  Escola Municipal João José Féris, que tem 450 alunos, participou de ação do 
Fundo Social e todos os estudantes receberam sacolinhas com chocolates, livros e brinquedos. Pág. A7

Projeto Guri abre 
inscrições para 
alunos da região 

de Rio Preto
Na regional de Rio Preto, 

926 vagas estão com inscri-
ções abertas. O prazo para se 
inscrever termina no dia 15 de 
dezembro. Para fazer a ma-
trícula é necessário ter entre 
seis e 18 anos incompletos 
e comparecer diretamente ao 
polo em que deseja estudar, 
acompanhado pelo responsá-
vel.                           Pág. A7
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OPINIÃO

Lincoln, o prego 
e o reino

Paiva Netto

O Brasil precisa, mas preci-
sa mesmo, agora mais do que 
nunca, da união de todos os 
seus filhos em torno de Deus. 
Sim, porque não há ideal 
maior que Deus. Na definição 
de João Evangelista (Primei-
ra Epístola, 4:16), “Deus é 
Amor”. E toda criatura precisa 
do amparo divino.

Assim como o sangue, 
circulando pelo corpo, oxi-
geniza e alimenta as células 
humanas, o Amor, percorrendo 
os mais recônditos pontos de 
nosso Espírito, fertiliza-o e o 
torna pleno de Vida. As Almas 
sem Amor sucumbem na este-
rilidade, permanecem secas, 
quedam-se infrutíferas, até 
que concluam que somente o 
Amor Fraterno pode definiti-
vamente alimentá-las, fortale-
cendo-as e transformando-as 
em verdadeiros dínamos.

Há quase vinte anos, recebi 
de Idenir Borges, de São Pau-
lo/SP, esta página atribuída a 
Abraão Lincoln (1809-1865), 
o velho Abe, que diz assim: 

“Porque um prego se per-
deu, um ferro se perdeu. Por-
que um ferro se perdeu, uma 
ferradura se perdeu. Porque 
uma ferradura se perdeu, um 
cavalo se perdeu. Porque um 
cavalo se perdeu, um cavaleiro 
se perdeu. Porque um cava-
leiro se perdeu, uma men-
sagem se perdeu. E porque 
uma mensagem se perdeu, 
um reino inteiro se perdeu. E 
tudo isso só porque um prego 
se perdeu”.

Então, lembrei-me de uma 
página que escrevi há muito 
tempo, para responder a uma 
pergunta, e que foi transcrita 
no livro de Mário Frigéri, Paiva 
Netto, o Comunicador da So-
lidariedade Humana (1986).

A importância de um pa-
rafusinho

P — Se sou tão peque-
nino, como posso sentir-me 
útil e ser realmente valioso 
no serviço em prol do meu 
semelhante?

Paiva Netto — Na Legião 
da Boa Vontade, meu amigo, 
você mesmo é que se promo-
ve, agindo da melhor maneira 
possível na tarefa que lhe 
compete fazer. Na LBV, não 
há trabalho humilhante. Todos 

Artigo

os serviços são vitais. Se 
um parafuso na máquina 
não estiver devidamente 
ajustado, mais dia, menos 
dia, essa máquina ficará 
emperrada... Pode demorar 
um ano, dois... Se o peque-
no parafuso estiver frouxo, 
começa a vibração excessi-
va, que vai relaxando outro, 
outro, outro... Quer dizer: 
aquele parafusinho tem uma 
função importantíssima na-
quela máquina, mesmo que 
o não pareça. Assim são os 
valiosos instrumentos hu-
manos na grande máquina 
espiritual e social chamada 
Legião da Boa Vontade — 
essa extraordinária obra de 
engenharia moral e cósmi-
ca — e assim o deve ser 
na sociedade realmente 
civilizada. Não há mais de-
partamentos estanques na 
Terra. Basta considerar que 
o que ocorre aos antípodas 
imediatamente repercute 
em toda a parte. Vivemos 
a era nuclear... Os que têm 
“olhos de ver e ouvidos 
de ouvir” são capazes de 
entender isto nesta hora 
apocalíptica: agora, mais 
do que antes, a definitiva 
promoção é a espiritual. 
Ensinou o Cristo: “Procurai 
primeiramente o Reino de 
Deus e Sua Justiça, e to-
das as coisas materiais vos 
serão acrescentadas” (Boa 
Nova, segundo Mateus, 
6:33). A elevação espiritual, 
oriunda do nosso próprio 
esforço, deve preceder a 
promoção material. Quando 
isso se dá, a marcha é cor-
reta e duradoura. Reformar 
o ser humano depreende 
realizar todas as reformas 
com êxito.

Nossa grande tarefa na 
Legião da Boa Vontade e na 
Religião de Deus, do Cristo 
e do Espírito Santo é valori-
zar o Espírito Eterno do ser 
humano — a obra máxima 
do Criador. A Esperança não 
morre nunca.

José de Paiva Netto, 
jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com

 POLÍTICA

Empresa parcela rescisão 
trabalhista de Anjos da Guarda
Acordo foi mediado pelo Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade (Seth) 
de Rio Preto. De acordo com o presidente do sindicato, Sérgio Paranhos, a empresa vai 
parcelar o valor de R$ 3 milhões em indenizações trabalhistas

A Empresa Works participou 
da audiência trabalhista, junto 
com o Sindicato dos Empre-
gados em Turismo e Hospita-
lidade (Seth) de Rio Preto, na 
tarde de ontem, e vai parcelar 
o pagamento de mais de R$ 3 
milhões em indenizações tra-
balhistas para os funcionários 
que atuavam como Anjos da 
Guarda em escolas municipais 
de Rio Preto. 

De acordo com o presidente 
do sindicato, Sérgio Paranhos, 
o contrato foi rompido de for-
ma muito rápida e a empresa 
alegou não ter dinheiro em 
caixa para pagar todas as 
indenizações da rescisão. “A 
negociação foi positiva para 
todos. A empresa vai conseguir 
cumprir com a demanda do pa-
gamento e os 500 funcionários 
dispensados irão receber seus 
direitos para garantir um bom 
final de ano para a família”, 
comentou Paranhos. 

O Sindicato informou que, 
aos funcionários que têm di-

reito a receber menos de mil 
reais, o pagamento será feito 
em parcela única. Para os que 
receberão acima desse valor, 
o pagamento será parcelado e 
as parcelas não devem passar 
de R$ 800.

O depósito será feito nas 
mesmas contas que os ex-fun-
cionários usavam para receber 
o salário. “Se algum ex-fun-
cionário, por algum motivo, 
fechou a conta-salário, deve se 
dirigir ao escritório da empresa 
para comunicar a mudança e 
passar outra conta para que o 
depósito seja realizado. Depois 
dos pagamentos realizados, 
a empresa deverá apresentar 
todos os comprovantes à Jus-
tiça”, completou o presidente 
do SETH.

A Empresa Works emitiu 
aviso prévio de demissão no 
início de agosto e os funcio-
nários foram dispensados em 
setembro. A justificativa foi o 
ajuste no contrato por parte da 
Prefeitura. Todos os Anjos da 
Guarda atuavam em mais de 
cem escolas de Rio Preto.

Apesar de a segurança ter 
sido intensificada pela Guarda 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Civil Municipal, desde a saída 
dos Anjos da Guarda, foram 

PRESIDENTE - Do sindicato, Sérgio Paranhos

  Investigação

Garotinho não tinha lesão no pé, diz ex-
secretário à polícia

O ortopedista e ex-secretário 
de Saúde do Rio Sérgio Côrtes, 
preso da Operação Lava Jato na 
Cadeia Pública de Benfica, decla-
rou à polícia que não detectou as 
lesões em um pé relatadas por 
Anthony Garotinho após suposta 
agressão dentro do presídio. Em 
depoimento, ontem, o médico 
disse que o ex-governador apre-
sentava somente uma lesão no 
joelho direito, e que esta não 
poderia ser compatível com um 
porrete ou taco de beisebol - 
instrumento que Garotinho diz 
ter sido usado por seu agressor.

Côrtes o atendeu no dia 
24 de novembro, logo após o 
ex-governador denunciar aos 

funcionários da cadeia que tivera 
sua cela invadida. “Sérgio Côrtes 
disse que fez um exame apurado 
de todo o corpo e não detectou 

analisando para que não reste 
qualquer dúvida”, afirmou o de-
legado Carlos César Santos, da 
21ª Delegacia de Polícia Civil do 
Rio, em Bonsucesso.

Cinco presos ouvidos nesta 
segunda-feira disseram não te-
rem ouvido nada de suas celas, 
mas quatro ressalvaram que 
haviam tomado medicamento 
para dormir e um que usava 
protetor auricular De acordo com 
Garotinho, um homem branco 
de estatura média entrou na 
cela de madrugada e o atingiu 
no joelho e no pé direitos. O 
homem ainda teria dito que ele 
“falava demais” e que só não 
iria matá-lo para não implicar os 
presos da Lava Jato que estão na 
mesma cadeia.

Conteúdo ESTADÃO Agência BRASIL

outra lesão que não a do joelho 
direito. Ele fez um laudo, Garo-
tinho leu e assinou. Ele não se 
queixou de lesão no pé. Estamos 

registradas 27 invasões em 
escolas municipais. 

Arquivo DHoje Interior

O Ministério Público Fe-
deral no Paraná anunciou, 
ontem, que vai realizar a de-
volução de R$ 600 milhões 
à Petrobras, recuperados por 
meio de acordos de dela-
ção premiada e de leniência 
celebrados no âmbito da 
Operação Lava Jato. “Será 
a maior quantia já devolvida 
em uma investigação criminal 
no País”, revela a Procurado-
ria. O repasse será feito na 
quinta-feira, 7, diretamente 
à Petrobras durante evento 
com o presidente da estatal 
petrolífera, Pedro Parente, em 
Curitiba - base e origem da 
Lava Jato.

Lava Jato anuncia 
devolução de R$ 

600 mi à Petrobras

 Delação premiada   Autoridades

Embora um dos principais obstá-
culos para disputar as eleições pre-
sidenciais do próximo ano seja uma 
possível condenação em segunda 
instância no processo do tríplex do 
Guarujá (SP), o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva ainda enfrentará 
outras batalhas jurídicas até outubro 
de 2018.  O jornal O Estado de S. 
Paulo apurou que o petista será 
sentenciado, até as eleições, nas 
quatro ações penais sob tutela dos 
juízes Vallisney de Souza Oliveira 
e Ricardo Leite, respectivamente 
titular e substituto da 10ª Vara Fe-
deral em Brasília, especializada em 
lavagem de dinheiro e onde tramitam 
os processos relacionados às opera-
ções Lava Jato e Zelotes.

Ações sobre Lula 
terão sentença 

até 2018

  Ex-presidente

Corrupção é causa de 70% 
das ações no STF e STJ

Cerca de 70% das ações que 
tramitam no Supremo Tribunal 
Federal (STF) e no Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) envolvendo 
autoridades com prerrogativa de 
foro - como parlamentares, mi-
nistros e governadores - tratam 
de crimes relacionados à prática 
de corrupção. A estimativa foi 
feita pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR) e divulgada na 
manhã desta segunda-feira, 4, 
como parte do balanço divulgado 
em evento pelo Dia Internacional 
de Combate à Corrupção. 

Atualmente há 95 ações 
penais e 439 inquéritos no 
STF, todos com envolvimento 

de autoridades que possuem 
o chamado foro privilegiado. Já 
no STJ - onde a Corte Especial 
é responsável por analisar casos 
de governadores e conselheiros 
de Tribunais de Contas, por 
exemplo - existem 72 ações 
penais, 101 inquéritos e 54 
sindicâncias. 

O STF formou maioria para 
restringir o alcance da prerroga-
tiva de foro, mas o julgamento 
foi suspenso por um pedido de 
vista do ministro Dias Toffoli. 
O entendimento majoritário na 
Corte é o de que só deverão per-
manecer no Tribunal processos 
de crimes cometidos no exercício 
do mandato e relacionados ao 
cargo.

Conteúdo ESTADÃO
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Respostas contra a enchente
ANÁLISE

“Promotor Sergio Clementino exige explicações da 
Prefeitura e não descarta entrar com ação contra o 

município para resolver problema das enchentes

“

PROVOCAÇÕES
Ainda falando de sessão, tem gente, 
entre os vereadores, torcendo para 
que Renato Pupo (PSD) use a Tribuna 
para defender Aldenis Borim e Marcos 
Apóstolo, secretários de Saúde e de 
Trânsito, respectivamente. Os dois são 
partidários do delegado e se tornaram 
alvo de artilharia pesada de Anderson 
Branco (PR), José Carlos Marinho (PSB) 
e Peixão (PSB), que já foram reclamar 
até para o prefeito, Edinho Araújo. O trio 
pretende fazer novas investidas e aposta 
num clima mais interessante se Pupo 
comprar a briga. É uma sinuca. Se não 
falar nada, passa por omisso. Se falar, 
vira saco de pancadas…

ZONA 
ELEITORAL

Fotos: Francela Pinheiro

por Beck

Olar, brazeeel! Enquanto Michel Temer passou o fim 
de semana jantando e almoçando com membros da 
‘turma do fundão’, a fim de conseguir ‘costurar’ novas 
colchas de acordos, o mundo voltou seus olhos para 
outro político. 

 
Mais exatamente para o Parlamento da Austrália, onde 
o deputado Tim Wilson pediu seu namorado, Ryan 
Belger, em casamento enquanto discursava em favor 
da união de pessoas do mesmo sexo no país. 

 
O corajoso pedido ecoou por todas as partes do 
globo e segue rendendo nas redes sociais, onde os 
comentários têm sido cada vez mais favoráveis a Tim 
Wilson, que vem a ser membro da coalizão do governo 
conservador. 

 
A atitude do parlamentar, garantem os defensores, 
deve turbinar o projeto de lei que pretende assegurar 
o direito matrimonial para homossexuais na Austrália. 

 
De volta ao Brasil, o jornal “O Estado de S. Paulo” 
apurou, de acordo com matéria publicada nesta 
segunda (4), que o ex-presidente Lula enfrentará, 
além da possível condenação em segunda instância 
no processo do tríplex do Guarujá, outras batalhas 
jurídicas até as eleições de 2018. 

 
Sim, o caminho do petista até outubro do próximo ano 
será bem pedregoso. Ainda segundo o “Estadão”, Lula 
será sentenciado em outras quatro ações penais, todas 
elas relacionadas a processos das operações Lava Jato 
e Zelotes. 

 
Umas dessas sentenças, aliás, deve sair ainda em 2017, 
informa o veículo. As demais, entre março e agosto de 
2018. Significa? Vai ter inelegibilidade, sim! A conferir.

Fabrício Carareto, Maria Elena Covre e Beck

Ouuun, qui munitinhos...

Australian Parliament via Seven News/ AFP

Colaboraram com a coluna: Thais Covre e
 Francela Pinheiro

FAZENDO O SOCIAL 
O deputado estadual João Paulo 
Rillo (PT) decidiu mudar a estratégia. 
O petista (juntamente com o pai, o 
vereador Marco Rillo) reuniu-se com 
Edinho Araújo (PMDB) na manhã 
desta segunda-feira, 4, no gabinete do 
prefeito. Foi apresentar seus préstimos 
para a cidade, de forma a “discutir” 
com o peemedebista emendas 
orçamentárias para o município. 
Afirmou ao prefeito que pretende 
solicitar aparelhos para as UPAs Santo 
Antônio e Vila Toninho, num total de 
R$ 500 mil. Prometeu ainda empenho 
no orçamento estadual para a Cultura e 
Coordenadoria da Mulher, Pessoa com 
Deficiência e Raça. Edinho fez o bom 
anfitrião: sorriu, tirou foto e agradeceu.

TRISTEZA E LAMENTO
O bispo diocesano de Rio Preto, dom 
Tomé Ferreira da Silva, manifestou 
ontem (4) sua “tristeza” e seu “lamento” 
pelas acusações envolvendo o padre 
Manoel Bezerra de Lima, de Guapiaçu, 
preso por manter na sua casa material 
pornográfico com menores. O 
posicionamento do bispo foi divulgado 
em primeira mão no quadro “Uma 
Palavra”, na rádio CBN Grandes Lagos, 
e logo depois disseminado nas redes 
sociais. Dom Tomé afirmou que o padre 
“é cidadão brasileiro” e terá de responder 
pelos seus atos “diante das leis do 
Brasil”. Sobre o que compete à Igreja, o 
bispo disse que padre Manoel já estava 
afastado do exercício sacerdotal há um 
mês e que havia sido oferecida a ele 
“uma série de considerações que deveria 
tomar na sua vida”. “Dentro da diocese, 
ele responderá pelas suas atitudes e 
por aquilo que é exigência da Igreja 
através do Código de Direto Canônico”, 
afirmou dom Tomé. Por fim, disse que 
novas medidas internas contra o padre 
poderão ser tomadas dependendo das 
conclusões do inquérito na polícia.

DO IELAR PARA SANTA CASA
A Prefeitura de Rio Preto assinou 
semana passada novo convênio com a 
Santa Casa para a prestação de serviços 
de saúde hospitalares e ambulatoriais 
no valor de R$ 71,4 milhões. O contrato 
começou a vigorar no último dia 1º 
de dezembro e tem validade até 30 
de novembro de 2018. O repasse da 
Prefeitura à Santa Casa será de R$ 5,9 
milhões ao mês – valor bem próximo ao 
exigido pelo provedor Nadim Cury após 
a entidade assumir os atendimentos 
que eram realizados pelo hospital 
Instituto Espírita Nosso Lar (Ielar).

FALTA UM 
O relógio já se aproximava de 18h e o 
grupo de aliados na Câmara que ainda 
se mantém firme na defesa do legado de 
Valdomiro Lopes fazia contas. E nem se 
tratava de uma equação tão complicada 
do ponto de vista da matemática. Mas 
como o viés é político, eles tentavam 
de todo jeito achar seis, entre os 17 
vereadores, dispostos a bancar as contas 
do governo do ex-prefeito referente ao 
ano de  2015. Esse é o número de votos 
necessários para manter o parecer do 
Tribunal de Contas do Estado, favorável 
a Valdomiro, mas com inúmeros 
questionamentos. Acontece que o ex-
prefeito, que passeou pela Casa durante 
seus oito anos de administração, contava 
no final da tarde com cinco votos 
certos: Fábio Marcondes, Peixão, Gerson 
Furquim, José Carlos Marinho e Júnior. 
Caso a banca não virasse de ontem para 
hoje, o pessoal deve partir para um 
pedido de vista na sessão de logo mais. 

conexaocapivara@gmail.com 

CAPIVARAS PENSANTES
Fernando Araújo

POSTADO NO

SENTINDO NA PELE Os estragos da chuva da quinta-feira (30) não ficaram restritos às ruas e avenidas 
de Rio Preto – além de comerciantes que tiveram suas lojas invadidas pela água. O prejuízo atingiu literalmente 
o Executivo e o Legislativo. Parte do teto no 9º andar da Prefeitura, onde fica a sala do secretário de Governo, 
Jair Moretti, desabou devido à intensidade do temporal (foto à esquerda). Quem também sofreu foi o presidente 
da Câmara, Jean Charles: a infiltração (foto à direita) deu até mofo dentro do gabinete. Quem passou pelo local 
disse que era praticamente impossível permanecer na sala, devido ao cheiro. Quem sabe seja um incentivo a 
mais para o poder público finalmente agir e colocar um fim ao drama do rio-pretense que não suporta mais ter 
de fugir das avenidas principais da cidade sempre que São Pedro resolve enviar uma bendita chuva.

O que ocorre hoje é fruto da 
ocupação insensata dos espaços 
urbanos. Contrariou-se a natureza 
e enquanto não se lhe devolver as 
condições naturais, as enchentes 

CPI CONTINUA
O Sindicato dos Servidores Municipais 
de Rio Preto perdeu mais uma: desta 
vez no Tribunal de Justiça. A entidade 
entrou com mandado de segurança 
para tentar reverter decisão de 
primeira instância que havia garantido 
o funcionamento de CPI na Câmara. 
Presidida por Fabio Marcondes 
(PR), a comissão pretende apurar 
supostas irregularidades cometidas 
pelo sindicato na cidade. Segundo o 
entendimento do relator no TJ, Sidney 
Romano dos Reis, “dentre as inúmeras 
situações que fomentaram a instalação 
da comissão se encontra a de irregular 
cobrança de contribuição sindical, a 
qual, por sua natureza, acaba por atrair 
interesse público”. Diz ainda que “não 
se pode retirar do Poder Legislativo a 
possibilidade de investigação”. Com 
isso, a CPI do Sindicato está mais viva 
do que nunca.

O Ministério Público resolveu entrar 
de vez na polêmica sobre o mau funcio-
namento das obras antienchente em Rio 
Preto. O promotor de Justiça Sergio Cle-
mentino conversou com engenheiros da 
Constroeste, responsável pelo canal antien-
chente, e com o secretário de Planejamento, 
Israel Cestari, cobrando explicações sobre a 
ineficiência das obras durante as chuvas que 
atingiram a cidade na última quinta-feira 
(30). E quer uma resposta do poder público 
sobre o que será feito para que as principais 
avenidas de Rio Preto não fiquem submer-
sas novamente.

As obras antienchente tiveram início 
após um Termo de Ajustamento de Con-

duta (TAC) assinado entre o Ministério 
Público e a Prefeitura em 2010. Em janeiro 
daquele ano, o caos provocado pela chuva 
tirou a vida do bombeiro Luciano Rodrigues 
de Souza, 24 anos, e do aposentado Lucas 
de Cândio, 75 anos. Também provocou pre-
juízo de R$ 40 milhões ao município.

Clementino lembra que o TAC assina-
do na época previa que, após concluídas as 
obras, era necessário que elas se mostras-
sem eficientes. E não foi o que se viu no 
último dia 30. “Precisamos verificar quais 
serão as medidas para resolver os proble-
mas. Ficou claro que o que foi feito não 
resolveu a questão das enchentes”, afirma 
o promotor.

O deputado liberal Tim Wilson pediu a mão de seu companheiro, Ryan 
Belger (à esquerda), durante discurso no Parlamento Australiano

Na conversa preliminar com os enge-
nheiros da Constroeste, o promotor foi in-
formado de que serão necessárias obras de 
microdrenagem na avenida Bady Bassitt, e 
talvez alterações no canal em si. Os enge-
nheiros apontaram também a possível ne-
cessidade de prolongar a canalização do rio 
Preto na avenida Philadelpho Gouvêa Neto.

Sobre outro ponto sensível, na avenida 
Alberto Andaló em frente ao McDonalds, 
o próprio Clementino disse que questionou 

as obras na época. “Eu, na minha visão de 
leigo, perguntei o que seria feito já que a 
rodovia capta a água e deságua tudo num 
ponto só. Me disseram, na época, que, com 
as bacias construídas para cima da Andaló, 
isso não aconteceria mais. Mas aconteceu”, 
afirmou o promotor. O secretário de Plane-
jamento também adiantou que será aberta 
uma licitação para limpar e cuidar da manu-
tenção do sistema antienchente.

O promotor disse ainda que essas in-

tervenções já deveriam ter sido previstas 
no contrato inicial com a Constroeste, no 
valor de R$ 164 milhões. O próximo passo, 
após cobrar explicações de maneira oficial 
da Prefeitura e da empresa, é ver a solução 
resolvida. “A ideia é exigir que essas medi-
das sejam feitas por meio de um novo TAC 
ou até mesmo entrarmos com uma ação na 
Justiça contra o município para obrigar no-
vas obras. Precisamos que isso seja solucio-
nado agora”, encerrou o promotor.

DRUMMOND (O POETA) EXPLICA  Imagine que você viu essa cena, partiu para uma temporada 
de nove anos longe de Rio Preto e do noticiário local e acaba de voltar. Pois bem. Senta. Respira fundo e 
tenta acompanhar, porque o jogo de interesses dos políticos é tão acelerado que chega a dar vertigem nos 
mais desavisados. Tirada do baú do repórter fotográfico Toninho Cury, a foto é do dia 11 de outubro de 2008 
e eterniza o momento em o então prefeito Edinho Araújo declara apoio ao então deputado federal Valdomiro 
Lopes, que tinha acabado de passar para o segundo turno das eleições municipais com o petista João Paulo Rillo. 
Também presente Orlando Bolçone, candidato derrotado de Edinho, e o deputado estadual tucano Vaz de Lima, 
aliado de primeira hora de Valdomiro. Quatro anos depois, na eleição de 2012, Edinho aliou-se a João Paulo, 
em oposição a Valdomiro, que ganhou a eleição no primeiro turno. Mais quatro anos, em 2016, Bolçone virou 
candidato de Valdomiro e adversário de Edinho. Já Vaz de Lima, que subiu de novo ao palanque com Valdomiro,  
hoje virou desafeto declarado do ex-parceiro. Edinho, que tinha se aproximado dos petistas em esfera local e 
nacional, poucas vezes compartilhou do mesmo espaço do deputado tucano, mas agora manda sinais de amor 
a Geraldo Alckmin, presidenciável pelo PSDB. Difícil assimilar? Vamos tentar de novo. Em 2008, Edinho amava 
Bolçone, mas passou a amar Valdomiro, que passou a amar Bolçone, que deixou de amar Edinho, que nunca foi 
amado por Vaz, que agora odeia Valdomiro e pode amar Edinho. Piorou? Deixa pra lá. Logo muda tudo de novo. 
(Em tempo: quando se levantou da cadeira, Edinho deu uma escorregadinha, mas foi prontamente amparado 
por  Valdomiro) 

Toninho Cuiry

e outros desastres vão ocorrer. 
Como tudo que se fez é 
irreversível, pode-se apenas 
minimizar. Venderam o que não 
puderam entregar.

MEMÓRIA DE CAPIVARA
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O Hospital de Base promoveu 
na manhã de ontem o 2º Encontro 
da Unidade de Saúde, que reuniu 
a equipe médica do hospital e 53 
pacientes que atualmente fazem 
diálise peritoneal em casa, número 
que dobrou em relação aos últimos 
anos. O evento serviu para troca de 
informações e experiências. 

Na diálise peritoneal o paciente 
pode fazer o procedimento em 
casa, inclusive enquanto dorme, 
facilitando e não tendo a necessi-
dade de ir até o hospital para fazer 
o tratamento na máquina por qua-
tro horas, três vezes na semana. 

De acordo com a médica ne-
frologista Neide Murari, o intuito 
também é fazer uma reciclagem 
dos pacientes que fazem a diáli-
se, para reforçar as técnicas que 
devem ser seguidas durante a 
execução do procedimento. “São 
pacientes que fazem diálise em 
casa e vêm uma vez por mês no 
ambulatório para a gente ajustar a 
diálise. É uma reciclagem, porque 
eles fazem o treinamento no início 
do tratamento e como ficam um 
bom tempo sem retornar, a gente 
coloca todos os pacientes para 
fazer essa reciclagem”, comentou 
Murari.

Com a possibilidade de o 
tratamento ser feito em casa, a 
médica afirma que ajuda a des-
congestionar o setor de diálise 
do HB, que diariamente recebe 
aproximadamente 300 pacien-
tes. “O tratamento é diário, então 
todos os dias eles estão fazendo 
a limpeza do sangue e possibilita 
a permanência dentro de casa, 
fora do hospital. Isso desafoga o 
hospital, porque tem um número 
de máquinas, se estiverem todas 
ocupadas, vai ficar fora de trata-
mento”, disse.

Devido à hipertensão, o mes-
tre de obras Saint Clair Roberto 
da Silva depende há um ano da 

Pacientes que passam por diálise 
participam de encontro no HB

Priscila CARVALHO
redacao@dhoje.com.br

Dezembro é mês de licenciar 
veículos com placa terminada em 0
O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) alerta que 
agora em dezembro é 
a vez dos proprietários 
de veículos com placa 
terminada em 0 e donos 
de caminhões com final de 
placa 9 ou 0 realizarem o 
licenciamento do exercício 
2017. Do contrário, esses 
veículos não poderão 
circular a partir de 1º de 
janeiro.
Não é necessário ir às 
unidades do Detran.SP ou 
imprimir boleto para pagar 
o licenciamento, que custa 

R$ 85,24 para todo tipo 
de veículo. Basta informar 
o número do Registro 
Nacional de Veículos 
Automotores (Renavam) 
ao caixa bancário ou 
selecionar essa opção nos 
terminais eletrônicos das 

agências ou no internet 
banking.
Para receber o documento 
em casa, é só pagar mais 
R$ 11 do custo de envio 
pelos Correios. O motorista 
pode acompanhar a 
entrega do documento 
pelo portal www.detran.
sp.gov.br, em “Serviços 
Online”. O licenciamento 
também pode ser feito 
presencialmente nas 
unidades do Detran.SP ou 
nos postos Poupatempo. O 
passo a passo completo do 
serviço está disponível no 
portal do departamento, na 
área de veículos.
Atualmente, o Estado de 
São Paulo tem mais de 
28,9 milhões de veículos 
registrados.

  Licenciamento

O país fechou o mês de ou-
tubro deste ano produzindo mais 
gás natural e menos petróleo nos 
campos nacionais, segundo o 
Boletim Mensal da Produção de 
Petróleo e Gás Natural, divulgado, 
ontem, pela Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP). De acordo com 
os dados, a produção total de pe-
tróleo e gás natural nos campos 
nacionais (petróleo equivalente) 
em outubro foi de aproximada-
mente 3,348 milhões de barris, 
inferior à produção de setembro 
(3,370 milhões). Enquanto a 
produção de gás natural totalizou 
115 milhões de metros cúbicos 
por dia (m³/d), registrando um 
crescimento de 5,6% em relação 
a outubro do ano passado.

Produção de petróleo 
cai em outubro, mas 
de gás natural sobe

  Mudança de horário

O número de pedidos de 
falência no Brasil caiu 17,1% 
de janeiro a novembro em 
comparação com o mesmo 
período de 2016, segundo 
levantamento divulgado, on-
tem, pela Boa Vista - Serviço 
Central de Proteção ao Cré-
dito (SCPC). De outubro para 
novembro, as solicitações 
de falência caíram 4,5%. 
Por outro lado, as falências 
decretadas subiram 3,1% no 
acumulado do ano até no-
vembro em relação a 2016. 
Os pedidos de recuperação 
judicial tiveram retração de 
23,3% no período, apesar 
da alta de 41,5% registrada 
em novembro na comparação 
com outubro.

Pedidos de falência 
caem 17,1% no 

acumulado do ano

Ex-catador de lixo que 
fatura R$ 50 mi por ano fala 
a empresários de Rio Preto

Da REPORTAGEM

Aos sete anos de idade, Ge-
raldo Rufino morava na favela e 
catava latinhas quando perdeu a 
mãe e teve que abandonar a es-
cola, para onde só voltou quando 
tinha 13 anos, por exigência do 
antigo patrão. Mais tarde, aos 15 
anos, comprou o primeiro carro e 
logo estava com dois caminhões. 

Depois que os caminhões 
se envolveram em acidentes, 
o fim do negócio parecia estar 
próximo. No entanto, Rufino não 
amargou o prejuízo. Desmanchou 
os veículos e vendeu as peças. 

Ex-catador de lixo, aos 59 
anos, é dono do maior centro 
de reciclagem automotivo da 
América latina, faturando atual-
mente R$50 milhões por ano, a 
empresa JR Diesel.

Fundada por Geraldo, a JR 
Diesel quebrou paradigmas e 
transformou o segmento de des-
manche de veículos, por meio de 
muita inovação, planejamento e 
visão de mercado. “Nosso obje-

tivo é continuar os esforços para 
crescer acima da média, gerando 
mais e melhores oportunidades 
para todos nós brasileiros”, diz.

“O importante na vida é 
sempre começar do começo, 
não do meio. Não podemos pu-
lar etapas. As pessoas querem 
começar do meio e esperam as 
coisas darem certo. Não vai dar. 
Não podemos pular etapas”, 
comentou Rufino. 

O empresário, que já escre-
veu um livro e está preparando 
mais um, estará em Rio Preto 
para contar um pouco de sua 
história e passar sua experiência 
a outros empresários. A palestra 
um jantar-debate, com o tema 
“O catador de sonhos. Pense 
positivo! Conheça a história do 
empresário que encontrou valor 
em suas quedas e reinventou o 
mercado de peças automotivas 
usadas no Brasil”, acontece 
hoje, no Harmonia Tênis Clube. 
O encontro é exclusivo para filia-
dos do LIDE, Grupo de Líderes 
Empresariais.

  Empreendedorismo

A Associação Comercial e 
Empresarial de Rio Preto (Acirp) 
informa que começa hoje, o 
horário de funcionamento es-
pecial das lojas no comércio 
de Rio Preto visando atender 
a demanda das vendas deste 
fim de ano.

Conforme o calendário de 
abertura especial definido pelos 
sindicatos patronal e laboral, a 
partir desta terça-feira, as lojas 
do Calçadão e demais conglo-
merados comerciais passam a 
ter o horário de funcionamento 
alterado, durante a semana, 
aos sábados e domingos.

Nesta semana, até quinta-
-feira, o atendimento das lojas 
centrais de Rio Preto terá início 
às 9h e vão fechar às 22h. Na 
sexta, os comércios iniciam as 
atividades das 9h às 18h.

Já os shopping centers 
iniciam seu horário especial 
estendido a partir de sábado. 
Neste dia, Rio Preto Shopping, 
Plaza Avenida, Cidade Norte e 
Iguatemi passam a funcionar 
até às 23h. Este horário sofre 
alteração aos domingos, con-
forme relação abaixo.

Para o funcionamento das 
lojas em horário especial de 
atendimento é preciso que os 
lojistas atendam as exigências 
legais e sigam o acordo coletivo 
firmado junto ao Sincomercio e 
Sincomerciários de Rio Preto.

Além disso, existe a neces-
sidade de atender o Código de 
Defesa do Consumidor, quanto 
às etiquetas, preços, prazos e 
exposição dos produtos.

Você confere o cronograma 
completo no site www.dhojein-
terior.com.br.

Comércio entra em 
horário especial a 

partir de hoje
Da REPORTAGEM

DIÁLISE PERITONEAL - Equipe médica durante encontro realizado no Hospital de Base

EMPRESÁRIO - Ministra palestra, hoje, em Rio Preto 

ATENÇÃO, CONSUMIDORES - Lojas centrais da cidade entram em horário especial

Cláudio LAHOS

Arquivo DHoje Interior

O percentual de famílias en-
dividadas alcançou 62,2% em 
novembro de 2017, com au-
mento de 0,4 ponto percentual 
na comparação com outubro. 
Este foi o quinto mês seguido 
de altas no indicador, segundo a 
Pesquisa de Endividamento e Ina-
dimplência do Consumidor (Peic), 
divulgada, ontem, pela Confede-
ração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC). 
A Peic aponta ainda um recuo no 
percentual de famílias inadim-
plentes. Além de ser a quinta alta 
consecutiva no indicador, também 
houve incremento de 0,6 ponto 
percentual em relação ao mesmo 
período do ano passado, quando 
o indicador alcançava 59,6% do 
total de famílias.

Percentual de famílias 
endividadas tem 5ª 

alta consecutiva

diálise peritoneal, feita em casa. 
Para resolver a situação, agora 
ele depende de um transplante de 
rim. Ele comenta que faz o proce-
dimento enquanto dorme. “Dá pra 
fazer sozinho, mas a minha esposa 
me ajuda também. Faço toda 
noite, cerca de 9 a 10 horas por 
noite. Não sinto nenhum incomodo 
e vou trabalhar normal no outro 
dia. Quem faz (tratamento) aqui no 
hospital acha que é melhor, mas 
não é. Você tem que sair de casa 
todo dia para vir aqui”, contou.

Com cinco meses de gravi-
dez, Ana Maria Cavalcante de 
Freitas descobriu que o filho 
Guilherme Henrique Cavalcante, 
hoje com dois anos, teria insufi-
ciência renal. O parto precisou 
ser antecipado e foi feito aos 
sete meses. Hoje o pequeno 
Guilherme faz a diálise em casa, 
enquanto aguarda alcançar o 
peso ideal para poder fazer um 
transplante. A mãe afirma que o 
dia a dia do tratamento em casa 
é algo tranquilo. “É muito bom, 
porque é cômodo e não tem que 
sair e vir pro hospital todo dia. A 
gente faz a noite quando ele está 
dormindo”. As máquinas e todo o 
tratamento de diálise peritoneal 
são cedidos pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) de forma gratui-
ta a todos os pacientes.

Quem faz 
(tratamento) aqui 
no hospital acha 

que é melhor, mas 
não é. Você tem 
que sair de casa 
todo dia para vir 

aqui

“

”
Levantamento do 

Conselho Federal de 
Medicina (CFM) aponta 
que pelo menos 904 mil 
cirurgias eletivas estão 
pendentes no Sistema 
Único de Saúde (SUS) 
em diferentes estados 
e municípios do país. As 
cirurgias eletivas não são 
de urgência ou emergên-
cia. O estudo, feito pela 
primeira vez pelo con-
selho, divulgado, ontem 
mostra que do total pelo 
menos 746 procedimen-
tos cirúrgicos estão na fila 
de espera há mais de dez 
anos e 83% dos pedidos 
entraram na fila a partir 
de 2016. O Ministério 
da Saúde informou que 
desde maio passou a 
adotar o sistema de fila 
única para organizar a 
demanda. 

A pesquisa traz dados 
enviados pelas secre-
tarias de saúde de 16 
estados e dez capitais 
até junho deste ano. Ou-
tros sete estados e oito 
capitais não enviaram in-
formações, alegando não 
tê-las disponíveis ou por 
negativa de acesso aos 
dados. Por ser o primeiro 
levantamento desse tipo, 
não há dados dos anos 
anteriores. A pesquisa 
contabiliza o número de 
procedimentos agenda-
dos, e não o número de 
pacientes na fila.

SUS tem 904 
mil cirurgias 
eletivas na 

lista de espera, 
aponta CFM

Agência BRASIL
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JOSINO TRINDADE DA SILVA – 
Falecido dia 02/12/17 aos 50 anos 
de idade, era viúvo de Maria Ramos 
Barros Trindade da Silva. Deixa os 
filhos: Josuel, Andressa e Denizandra. 
Sepultamento em 03/12/17 às 14h00 
saindo seu féretro do velório São João 
Batista, Cemitério São João Batista.

JOÃO DOS REIS VIEIRA – Falecido 
dia 03/12/17 aos 61 anos de idade, 
era divorciado de Esmeralda. Deixa os 
filhos: Edigar, Beatriz e Edison. Sepul-
tamento em 04/12/17 às 10h30 saindo 
seu féretro do velório São João Batista, 
Cemitério São João Batista.

  Falecimentos

Delegada Dálice Ceron, da Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM) explica sobre casos de violên-
cia contra a mulher em Rio Preto 

Percentual 
de mulheres 

agredidas em RP 
supera o da Capital 

Rio Preto registra 12,5 ca-
sos de violência contra mu-
lheres por dia, o número de 
registros supera em relação à 
Capital de São Paulo. Segun-
do os dados da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
(SSP), o número é quase quatro 
vezes maior. 

De acordo com a delegada 
da Delegacia de Defesa da Mu-
lher (DDM), Dálice Aparecida 
Ceron, de janeiro até ontem, fo-
ram registrados 4.238 boletins 
de ocorrências, 635 medidas 
protetivas solicitadas e 4.800 
mulheres buscaram orientação 
na delegacia. 

Na Capital a soma das ocor-
rências de violência contra mu-
lher resultou, até o momento, 
1.744 casos.  Os registros de 
lesão corporal dolosa em São 
Paulo chegaram a 764 contra 
2987 no interior.

A delegada orienta pela 
busca de ajuda nestes casos, 

mas ressalva que na maioria 
das ocorrências há três fatores 
limitantes: questões financei-
ras, psicológicas e educação 
dos filhos. “A maior dificul-
dade de denunciar está com 
a própria mulher. Existe uma 
série de questões, entre elas, 
psicológicas, muitas vezes a 
mulher se sente dependente 
do companheiro e suporta 
a violência, justamente pelo 
emocional abalado, pelo amor 
ao companheiro. O sustento 
de casa limita também a de-
núncia, a mulher vê a neces-
sita de suportar para suprir as 
necessidades da família. E por 
último a educação com os fi-
lhos, principalmente na fase de 
adolescência momento que é 
preciso autoridade, o pai impõe 
e isso leva as mulheres a essa 
tolerância”, explica Dálice. 

A delegada pondera tam-
bém que “A mulher que se de-
senvolve em ambiente violento 
tende a suportar a violência, 
isso fica como uma referência 
de vida. Assim como o menino 

Mariane DIAS
redacao@dhoje.com.br

tende a ser um agressor, porque 
a conduta do pai também é um 
exemplo para ele”.

 Três casos de violência 
contra mulher foram registra-
dos durante o fim de semana 
em Rio Preto. Em um deles, 
uma mulher, de 38 anos, foi 
brutalmente agredida pelo 
companheiro no início da noite 
do último domingo, na Vila 
Toninho. 

 A vítima morava com o 
agressor há dois meses e fre-
quentemente sofria violência 
domestica, porém, escondia 
da família. “Ela apanhava dele, 
chegava com o olho roxo em 
casa, mas falava que tinha 
machucado, sem muitas expli-
cações. Até que precisou sofrer 
um traumatismo craniano para 

assim descobrirmos. E todas as 
brigas são por bobeiras, esta 
última foi por ciúme de celular”, 
conta o irmão da vítima, J.M.S.

Segundo a Polícia Militar, o 
irmão soube da agressão e foi 
prestar o socorro à vítima. No 
local, a mulher estava caída e 
com ferimentos. O marido esta-
va com uma pedra na mão e, ao 
ser questionado pelo cunhado, 
fugiu em seguida e deixou cair 
uma bolsa contendo uma cópia 
de certidão de nascimento, 
mandado de intimação, ficha 
de encaminhamento médico e 
uma camiseta. 

A vítima foi socorrida por 

  Discussão

equipes do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência e 
Emergência (Samu). O médico 
informou que a vítima estava 
com traumatismo craniano 
grave e a encaminhando para 
o Hospital de Base. 

Os policiais foram até a 
outra casa do suspeito e não 
o encontraram. A residência 
estava com os vidros quebra-
dos, panelas e comidas jogados 
pelo chão. 

Em outros dois casos, as 
mulheres foram agredidas pelos 
companheiros e registraram 
a ocorrência. Todos os casos 
serão investigados pela DDM.

Motorista dorme ao volante e bate em poste

Uma motorista, de 38 anos, 
ficou ferida após bater o carro 
que dirigia em um poste de ilu-
minação pública, na madrugada 
de ontem, em Rio Preto.

Segundo a Polícia Militar, a 
motorista seguia pela Avenida 
Bady Bassitt com destino a 

Avenida Brigadeiro Faria Lima 
quando perdeu o controle e 
atingiu um poste.  Ao ser ques-
tionada, a mulher informou aos 
militares que havia dormido 
enquanto dirigia, o que teria 
causado o acidente.

A vítima foi socorrida e le-
vada ao Hospital de Base com 
lesões abdominais graves.

Mariane DIAS

  Acidente

saiba mais
Motorista embriagado bate 

caminhão em parede de barracão
Um motorista, de 50 anos, foi detido após bater na parede 

um barracão na noite do último domingo, no Jardim Primavera, 
em Rio Preto.

Segundo a Polícia Militar, o motorista estava visivelmente 
embriagado. E.A.B. dirigia um caminhão, ao seguir pela Aveni-
da Luiz da Cruz Martins fez uma manobra e atingiu o muro do 
estabelecimento localizado na Rua Joaquim Antônio Camacho. 
Ao ser questionado pelos militares, o homem confessou que 
havia ingerido cerveja e conhaque.

O motorista foi levado até o Plantão Policial e responderá 
por embriaguez ao volante.

Arquivo DHoje Interior

OCORRÊNCIA - Plantão 
Policial

  Apreensão

  Bullying

Uma adolescente de 17 
anos registrou um boletim 
de ocorrência depois de ser 
ofendida por uma colega 
de classe por meio de um 
aplicativo de mensagens, na 
tarde da última sexta-feira, 
no bairro Solo Sagrado, em 
Rio Preto.

De acordo com a vítima, 
uma adolescente da sala 
usou o aplicativo de men-
sagens para ofender todos 
os colegas de sala em um 
grupo. Depois enviou uma 
foto de um cachorro maltra-
tado, dizendo que o animal 
era mais bonito que a vítima 
e proferindo mais ofensas.

A vítima ainda ressaltou 
que a agressora só tomou 
tal atitude porque era o úl-
timo dia de aula , mas que 
pretende dar andamento ao 
processo de injúria.

Adolescente 
registra bullying 

no último 
dia de aula

Transitar pelas rua de 
Rio Preto sem buracos é 
quase impossível e os aci-
dentes envolvendo essa si-
tuação estão cada vez mais 
frequentes. A vítima da vez 
que não conseguiu desviar 
dele, foi uma química de 
22 anos, ela passava de 
moto, uma CG 125, pela 
avenida Brasilusa, Jardim 
Novo Mundo.

O acidente aconteceu 
no final da tarde da últi-
ma quarta-feira, porém só 
no último domingo, que a 
ocorrência foi registrada 
no Plantão Policial. Izadora 
Colabone, voltava do traba-
lho quando, ao cruzer um 
posto de combustível não 
conseguiu desviar de um 
buraco na via.

Ela sofreu algumas le-
sões no ombro e também 
no joelho direito. “Vai ser 
muito desagradável porque 
eu tive que faltar os próxi-
mos dois dias do trabalho”, 

diz Izadora.
Segundo informações 

do boletim de ocorrência, 
a vítima foi socorrida pelo 
namorado que a levou à 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) Tangará. 
“Assim que o pneu da 
minha moto entrou no 
buraco, perdi o controle 
e, por ele ser um pouco 
fundo, acabei caindo do 
meu lado direito.”

A jovem foi medicada e 
passa bem. A motocicleta 
ficou com alguns estragos.

Em nota, a Prefeitura 
de Rio Preto informa que 
vai analisar o serviço de 
recapeamento real iza-
do na avenida, cobrando 
providências da empresa 
que executou o serviço 
no local e exigindo que 
o buraco que causou o 
acidente seja tapado ime-
diatamente.

(Colaborou: Guilher-
me RAMOS)

Motociclista cai em 
buraco na Brasilusa

Da REPORTAGEM

ACIDENTE - Motociclista teve ferimentos leves 
após passar por buraco na Brasilusa

Arquivo Pessoal

Dois homens ficaram feri-
dos depois de uma discussão, 
na manhã do último sábado, 
no bairro Vila Dias, em Rio 
Preto.

Segundo o registro da ocor-
rência, uma vendedora, de 22 
anos, estava bebendo com dois 
amigos quando começou a 
discutir com o ex-companheiro, 
um homem de 27 anos, que 
passou a agredi-la fisicamente.

Os dois amigos se envolve-
ram na discussão e tiraram o 
homem da casa.

Horas depois o homem 
voltou, exigindo que lhe de-
volvessem o celular, que havia 
esquecido. Houve outra dis-
cussão e o homem pegou uma 
faca e feriu os dois.

Um deles foi socorrido para 
o Hospital de Base, com uma 
facada na cabeça, e o outro 
foi para a Santa Casa, com 
ferimentos no braço.

O agressor foi preso e per-
manece à disposição da Jus-
tiça.

 Homens são 
esfaqueados em 

discussão

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHoje Interior
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VÍTIMA - Foi socorrida e encaminhada ao HB

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Dois menores são 
apreendidos com desmanche

Um homem vai responder 
por receptação e dois meno-
res por furto de uma moto 
depois de serem flagrados 
transportando o chassi de ou-
tra moto, também furtada, na 
tarde de sábado (2), no bairro 
São Marcos, em Rio Preto.

De acordo com a polícia, 
o menor estava na garupa e 
carregava o chassi, ao ver 
a viatura, ele arremessou a 
peça no córrego dos maca-
cos. A peça caiu nas margens 
do córrego.

Eles foram abordados um 

pouco mais a frente, ficou 
constatado que a moto que 
eles estavam, também era 
furtada e tinha placa falsa.

O menor confessou que 
havia furtado as motos para 
vender as peças e que as 
desmontou na casa de outro 
menor. No local, a polícia en-
controu outra moto furtada, 
que estava sendo adaptada 
para circular.

O homem que dirigia a 
moto foi indiciado por re-
ceptação e liberado. Os dois 
menores foram ouvidos e 
liberados aos responsáveis.

Da REPORTAGEM

  Prensada

Uma motociclista, de 20 anos, 
ficou ferida depois de ficar prensa-
da entre dois carros na manhã do 
último sábado, na Avenida Alberto 
Andaló, esquina com a Rua Siqueira 
Campos, no centro de Rio Preto.

Segundo a polícia, a moto da 
jovem estava atrás de dois carros, 
todos parados no semáforo, quando 
outro carro a atingiu por trás. Com 
o impacto da batida, houve um en-
gavetamento e a jovem ficou presa 
entre os carros.

Durante o registro, os policiais 
notaram que o condutor, um barman 
de 20 anos, que causou o acidente 
estava visivelmente embriagado. Ele 
fez o teste do bafômetro, que acusou 
0,47 mg de álcool por litro de ar do 
pulmão. Havia também uma garrafa 
de vodca dentro do automóvel.

O barman foi preso em flagrante 
e encaminhado para a carceragem, 
onde aguarda decisão da Justiça.

A motociclista foi socorrida com 
ferimento grave no pé esquerdo e 
encaminhada para a Santa Casa.

Os outros motoristas não ficaram 
feridos.

Mulher fica presa 
entre carros em 
engavetamento

Divulgação
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REGGAETON, O RITMO DO MOMENTO!

Fotos: Reprodução

Segundo estudo divulgado pelo Spotify, serviço de streaming de música, podcast e vídeo, o gênero teve um 
aumento de público de 119% nos últimos três anos. Em comparação, a participação do pop cresceu 13% no 
mesmo período e a música country 4%. Esse salto é muito significativo para indústria fonográfica, principalmen-
te porque as canções são produzidas quase exclusivamente por dois países pequenos: Colômbia e Porto Rico.

Por Thaís Machado

O reggaeton é um estilo com raízes na música 
latina e caribenha. Foi muito difundido nos 
anos 1980, no Panamá. Hoje, com influên-
cias do hip hop, dub e música eletrônica, tem 
ganhado o mundo todo. 
Em 2017, estourou no Brasil e no exterior por 
meio dos sucessos “Despacito”, dos porto-ri-
quenhos Luis Fonsi e Daddy Yankee; “Chan-
taje”, dos colombianos Shakira e Maluma; e 
o mais recente lançamento, “Downtown”, de 
Anitta e J. Balvin, mais lento e sexy, mas nem 
por isso menos envolvente. 
Para Helen Girotto, proprietária da escola Passo 
a Passo, o ritmo é cativante, pois permite o 
movimentos improvisados. “Além disso, qual-
quer um pode aprender. Desde as crianças 
até os mais velhos, homens e mulheres. A 
única restrição é para pessoas com problemas 
nos joelhos e que precisem evitar oscilações 
de impacto”, explica. 
Os passos básicos e avançados são ensina-
dos em aulas semanais, individuais ou em 
grupo. A professora Laís de Paula conta que, 
em princípio, parece difícil combinar braços 
e pernas simultaneamente, mas se errar a 
coreografia, “é só sorrir, mexer os quadris e 
seguir naturalmente”. 

Mais informações:
Passo a Passo Escola de Dança
Rua Ipiranga, nº. 1246, Boa Vista
São José do Rio Preto
Telefone: (17) 99141-7447

Claudia Leitte, Wesley Safadão, Simone 
& Simaria, Luan Santana e outros artistas 
também se renderam ao estilo que deriva do 
reggae em espanhol do Panamá, influenciado 
pelo hip hop e pela música eletrônica

“Despacito”, hit de Luis Fonsi e Daddy Yankee, ganhou quatro prêmios no Grammy Latino 
de 2017: melhor música do ano, melhor gravação, melhor fusão pela versão com Justin 
Bieber (que alcançou o topo do ranking Top 100 da Billboard) e melhor vídeo e versão curta

Na semana de lançamento, o single “Downtown”, 
de Anitta em parceria com o colombiano 
J Balvin, tornou a cantora a primeira brasileira a 
entrar para a lista dos 50 artistas mais tocados 
no mundo no Spotify. Foram mais de 8 milhões 
de reproduções em apenas sete dias

O SuperHype mostrou alguns passos de reggaeton em reportagem 
especial. Segundo Helen Girotto, com um pouco de gingado, todo 
mundo pode aprender e reproduzir a coregrafia.  
Acesse a seção de vídeos em www.facebook.com/SuperHypeWeb, 
confira esta e outras matérias
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O Projeto Guri – maior progra-
ma sociocultural brasileiro, manti-
do pela Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo – oferece 
926 vagas para os cursos de ins-
trumentos musicais, canto coral 
e iniciação musical, na região de 
Rio Preto. Novos alunos e alunas 
podem se inscrever de 4 a 15 de 
dezembro.

Para realizar a matrícula é 
necessário ter entre 6 e 18 
anos incompletos e comparecer 
diretamente ao polo em que de-
seja estudar, acompanhado pelo 
responsável, com os seguintes 
documentos:

Certidão de Nascimento ou RG 
do aluno (original e cópia);

Comprovante de matrícula 
escolar e/ou declaração de fre-
quência escolar;

RG do responsável (original 
e cópia);

Apresentação do comprovante 
de endereço para consulta.

Não é preciso ter conheci-
mento prévio de música, nem 
possuir instrumento ou realizar 
testes seletivos. O início das aulas 
ocorre de acordo com a data de 
matrícula de cada aluno.

Para mais informações sobre 
os cursos oferecidos no polo da 
cidade de interesse, endereço e 
horário de funcionamento, acesse 
www.projetoguri.org.br/matriculas.

Polo regional de Rio Preto                                     
Vagas:143                                                                                                                             
O polo oferece os cursos: ca-

vaco, clarinete, contrabaixo, coral 
juvenil, eufônio, flauta transversal, 
iniciação musical, percussão, 
saxofone, trombone, trompete, 
viola, viola caipira, violão, violino, 
violoncelo                                                                                           

As vagas disponíveis estão 
distribuídas nos cursos: cavaco, 
clarinete, contrabaixo, coral ju-
venil, eufônio, flauta transversal, 
iniciação musical, percussão, 
saxofone, trombone, viola, viola 
caipira, violão, violino, violoncelo                                       

Telefone: (17)   3203-2500                                                                                          
Funcionamento do polo:  se-

gundas a sextas-feiras, das 8h00 
às 11h00 e das 13h30 às 18h00            

Endereço do polo: Rua Ipiran-
ga, 3460, Jd Alto Rio Preto – CEP: 
15020-040.

Projeto Guri abre mais de 900 vagas para o 
primeiro semestre de 2018 na região de Rio Preto

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Caravana de Natal  chega ao 
Iguatemi hoje 

Os tradicionais 
caminhões da Coca-
Cola passarão por  Rio 
Preto hoje. A visita da 
Caravana de Natal faz 
uma passagem especial 
pelo Shopping Center 
Iguatemi  Rio Preto, das 
20h30 às 21 horas.
Os caminhões 
iluminados que 
carregam toda a magia 
do Natal vai levar ainda 
mais encanto para o 
entorno do shopping. 
Esta é mais uma atração 
especial para os clientes 
do Iguatemi Rio Preto 

neste ano.
Quem for conferir a 
passagem da Caravana 
de Natal, pode aproveitar 
para visitar a decoração 
natalina e conferir a 
programação completa 
do Iguatemi Rio Preto, 
que segue até o dia 24 
de dezembro.

Serviço:
Caravana de Natal Coca-
Cola no Iguatemi Rio 
Preto
Data e horário: terça-
feira, 5 de dezembro, das 
20h30 às 21 horas
Local: Shopping Center 
Iguatemi São José do Rio 
Preto

  Coca-cola

Ao lado de duas famílias ne-
gras, os atores Bruno Gagliasso 
e Giovanna Ewbank abordaram 
o tema do racismo no Brasil no 
programa Fantástico do último 
domingo. “Estou correndo atrás 
do tempo para conseguir as 
ferramentas necessárias para 
criar uma filha negra num País 
racista”, disse Giovanna. 

Na entrevista à TV Globo, o 
casal confessou que não estava 
preparado para os desafios de 
criar a filha em uma realidade 
que veem como racista. “Claro 
que eu sabia que isso existia, 
mas sentir isso dentro de casa 
é agressivo, machuca”, disse 
Gagliasso, emocionado. 

Essa é a terceira vez que 
Titi, de quatro anos, é vítima de 
racismo. E o pai disse saber que 
isso acontece com milhares de 
pessoas, sobretudo crianças, o 
tempo todo. 

Os atores pediram conselhos 
a André Couto, educador negro 
que adotou um menino negro e 
estava presente na entrevista. 
“Como você abordou o tema do 
racismo com seu filho?” Como 
resposta, ouviram que o pró-
prio termo machuca. Gagliasso 
afirmou que precisa estar pre-
parado para o momento em que 
isso vier à tona e Titi perguntar 
o que é racismo. 

“Eu não vou sentir o que é 
isso na pele, mas a minha filha 
é negra”, constatou o ator. “Por 
que não fiz alguma coisa antes, 
por que não ajudei [esta causa] 
antes?” Na sequência, a mãe 
de Titi também se perguntou 
por que só agora “com 31 
anos”, consegue ver questões 
como essa.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank 
falam sobre racismo no País

Conteúdo ESTADÃO

Campanha de Natal chega 
à Escola João José Féris

Da REDAÇÃO

A Escola Municipal João 
José Féris, da Vila Toninho, 
foi contemplada, ontem, com 
a Campanha de Natal 2017 
- Presente de Coração para 
Coração, que presenteou os 
450 alunos com sacolinhas 
contendo chocolates, livros 
e brinquedos. A campanha é 
promovida pela Prefeitura de 
Rio Preto, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade do 
município, comandado pela pri-
meira-dama, profa. Maria Elza, 
que acompanha as entregas 
pessoalmente com sua equipe.

 A escola João José Féris, 
dirigida pelo professor Adinã 
Vedroni, se enfeitou com mo-
tivos natalinos para receber o 
pessoal do Fundo Social e o 
Papai Noel, que foi até entre-

vistado pelo prefeito Edinho 
Araújo. Decorado nas cores 
do Natal, vermelho e verde, o 
pátio também foi palco de duas 
apresentações musicais e uma 
declamação de poesia por um 
grupo de alunos.

 Também participaram da 
festa os patrocinadores das 
sacolinhas: Aurora Alimentos 
(representada por Daniele Cos-
mos e Gean de Deus), Famerp, 
Secretaria do Trabalho, Braile 
Biomédica (representada por 
Daniela Maria da Silva, Caroli-
ne, Lúcio e Victor), o presiden-
te da Emcop Adão da Costa 
Morais, Empro e Secretaria da 
Agricultura (representada por 
Claudinéia Delfino).  A super-
visora de ensino Eliane Cristina 
Moreira da Silva representou  a 
secretária de Educação, Sueli 
Petronilia.

  Polêmica

  Magina do Natal 

INSCRIÇÕES - Já estão abertas e segue até o dia 15 de dezembro em toda a região

A  repor tagem do 
Fantás t i co  abordou 
o tema do racismo e 
apresentou dados de 
uma nova pesquisa, 
que identificou que 108 
milhões de brasileiros 
dizem ter presenciado 
cena de racismo no 
último ano.

Divulgação/PROJETO GURI

Divulgação

  Editais 

Após a onda de denúncia de 
denúncias em Hollywood, alguns 
casos da indústria da moda tam-
bém vieram à tona nos últimos 
meses, como o comunicado 
da Condé Nast que dizia que 
Terry Richardson não iria mais 
trabalhar para as publicações 
da editora, e a modelo Cameron 
Russell postando denúncias 
anônimas em seu perfil no 
Instagram. O caso mais recente 
envolve o fotógrafo Bruce Weber 
e o modelo Jason Boyce.

No processo, que foi divulga-
do pela revista NY Post, Boyce 
conta que, há três anos, foi 
fazer uma sessão de fotos com 
Weber e, ao chegar ao local, o 
fotógrafo rapidamente fechou a 
porta para o estúdio. Na época, 
Jason tinha 26 anos e Bruce 
Weber, 68. O fotógrafo pediu 
para que Boyce tirasse sua blusa 
e calças, apesar de ser comum 
os modelos serem avisados com 
antecedência se precisarão tirar 
fotos nus. 

O modelo obedeceu, lem-
brando que seu agente havia 
dito para que se esforçasse 
para ir bem nas fotos, já que 
Weber é influente na indústria. O 
fotógrafo ainda teria pedido para 
Boyce colocar as mãos em suas 
próprias genitálias e colocou seu 
dedo na boca do modelo, de 
acordo com o processo. “

Fotógrafo Bruce 
Weber é acusado 
de assédio sexual

Conteúdo ESTADÃO

  Crime

Ivan Feitosa/SMCS

ALUNOS - Da Escola Municipal João José Féris 

Editais de
BALANÇO
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DiáriodoBob
Plantão de notícias da prestigiosa editoria de Fatos Irrele-

vantes nos portais de informação da internet • Você deitaria de 
conchinha com um robô que promete te fazer dormir? • Casal 
chinês é flagrado com 200 baratas vivas em mala de mão no 
aeroporto • Mulher confessa traição após se casar com ela 
mesma • Ex-prefeita “ostentação” é condenada a 20 anos de 
prisão por fraude na compra de caixões • Demitido, homem 
bloqueia GPS com saco de salgadinho para enganar empresa • 
Homem é preso na Índia por calçar meias de nylon fedorentas em 
ônibus • O que sua língua diz sobre você? É melhor nem querer 
saber. Sem motivo. O Secretário de Trânsito Marcos Apóstolo, 
negou 3 vezes o motivo pelo qual ele rompeu o convênio com a 
Apatru. Como ninguém sabe o que significa a sigla, é bom que 
a coluna explique não o motivo do desenlace, mas pra que serve 
a entidade: Associação Preventiva de Acidentes e Assistência as 
Vítimas de Trânsito. Festa antecipada. Já tem vereador que-
rendo comemorar agora, a decisão de Marco Rillo, ao deixar nas 
entrelinhas que não vai mais disputar eleições. Vai pendurar as 
chuteiras. A família quer evitar enfarto, não do Rillo, mas de seus 
antagonistas. O legislativo vai perder o seu melhor fiscal. Edição 
extraordinária. Um país que conviveu meses com a hipótese de 
eleger Luciano Huck Presidente não deve estranhar se, amanhã 
ou depois, Renato Gaúcho sair candidato ao Palácio do Planalto 
em 2018. Mal comparando, o técnico do Grêmio fez este ano 
mais por merecer o cargo que o apresentador da TV Globo. No 
domingo, no palco do Fantástico, o técnico estava ao vivo com 
Tadeu Schmidt com direito a contracenar com os cavalinhos e 
pedir o hino do Grêmio. Ponto e basta!

“Numa vida média de 50 anos, 80 a 100 dias são empregados pelos homens só no 
ato de fazer a barba. Ignora-se o que as mulheres fazem com esse tempo”. Sorria 

beba muita água e seja feliz!
THAIS MAZER, ao lado do 

marido Dr. Osvaldo Mazer e fa-
miliares, ganha idade nova nesta 
quarta feira. O médico Miguel 
Zerati Filho também aniversaria 
amanhã, dia 6.  

 
A CHIQUE Elaine Lemos rece-

be convidados com festona nesta 
quarta-feira, para inaugurar sua 
Younic Clinic – Estética Avança-
da com salão de beleza, designe 
de sobrancelhas, depilação a 
laser, estética facial e corporal, 
drenagem pós- operatório, botox, 
lipo enzimática de papada e cor-
poral e bronzeamento. A Clinic 
fica no rua Floriano Peixoto, bair-
ro Alto Rio Preto.

 
EM MIRASSOL.  As irmãs 

Nayara e Natália Guardia inau-
guram na próxima sexta-feira 
(08) a Casa Guardia, no centro 
de Mirassol. O estabelecimento 
será especializado em Listas de 
Casamento, Chá de Cozinha, 
Chá Bar, decoração e presentes 
em geral. O projeto da loja foi as-
sinado pela rio-pretense Aritana 
Salles Borges.

 
PARCERIAS. O Cabaré Night 

Club – dos cantores Eduardo 
Costa e Leonardo, uma das 
maiores uniões do sertanejo, 
ganha mais duas parcerias para 
deixar o evento ainda mais sur-
preendente. As águas servidas 
terão o rótulo Talismã.

 
JÁ AS PESSOAS que compra-

ram as mesas poderão se des-
frutar de um bar de caipirinhas 
com a cachaça, Dom Tápparo. 
O show acontece no dia 16 de 
dezembro, sábado, no Centro 
Regional de Eventos. 

 
A PRESIDENTE do Consór-

cio do Bem Dra. Regina Aurora 
Ismael, recebe as integrantes 
do grupo nesta terça-feira, para 
uma festa de encerramento no 
Quinta do Golfe.

 
COMEÇAM a chegar os con-

vites de uma das festas mais 
disputadas deste ano: o Open 
House Experience, entrega dos 
apartamentos do Duo JK, com 
chancela da TARRAF.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight
Luzes caminhantes
Os tradicionais caminhões da 
Coca-Cola passarão por São 
José do Rio Preto nesta terça-
feira. A visita da Caravana de 
Natal faz uma passagem especial 
pelo Shopping Center Iguatemi, 
das 20h30 às 21 horas. Os 
caminhões iluminados que 
carregam toda a magia do Natal 
vai levar ainda mais encanto para 
o entorno do shopping. Esta é 
mais uma atração especial para 
os clientes do Iguatemi Rio Preto 
neste ano.  Quem for conferir a 
passagem da Caravana de Natal, 
pode aproveitar para visitar a 
decoração natalina e conferir 
a programação completa do 
Iguatemi Rio Preto, que segue 
até o dia 24 de dezembro.

Shopping Litoral Cedral
17. 3266-9911

CONSULTÓRIO E EXAMES
Rua XV de Novembro, 4249

Redentora
São José do Rio Preto

A elegante empresária 
Elaine Lemos inaugura 

amanhã sua Younic 
Clinic – Estética 

Avançada com festa em 
grande estilo no Alto 

Rio Preto

Papo cabeça
Que João Paulo Rilo, o deputado 
estadual é critico, todo muito 
sabe. Mas, nem por isso, 
deixa de ser bonançoso com 
o prefeito Edinho Araújo. Rillo 
não concorda com o prefeito 
de Rio Preto no que tange o 
fechamento da UPA do Santo 
Antônio, no período noturno e, 
por isso, vai priorizar a área da 
Saúde com duas emendas para 
a aquisição de equipamentos 
para aquela unidade, ao 
apresentar agora duas emendas 
para tal fim. Solicita R$ 500 
mil porque pensa também em 
ajudar Edinho a melhorar a UPA 
da Vila Toninho. Assim é que 
tem que ser o homem público. 
No palanque vale tudo, em terra 
firme, o que vale é a saúde das 
pessoas. 

seguralta.com.br

Os irmãos Renata 
e Rafael Covizzi, 

estão no comando da 
Mercanzia Empório & 
Adega, em Mirassol

Carolina Quadros, 
organizadora do evento 

de inauguração da 
Younic Clinic – Estética 
Avançada que acontece 

amanhã, quarta feira



Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
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Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA 
- CNPJ 06.935.554/0001-67
PE 581/16; PROC. 14644/16; ATA/0072/17; EMPENHO 14399/17
Notifico Derradeiramente o representante legal da empresa supramen-
cionada, para entregar no prazo de 3 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e contratar com 
esta administração pelo prazo de até 5 anos. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para a empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: VIRION DIAGNÓSTICA LTDA EPP - CNPJ 
04.762.623/0001-52
PE 266/17; PROC. 12384/17; ATA/0471/17; EMPENHO 19592/17
Notifico o representante legal da empresa supramencionada, para entregar 
no prazo de 3 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
a totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabe-
lecido implicará na aplicação das penalidades administrativas, bem como a 
suspensão do direito de licitar e contratar com esta administração pelo prazo 
de até 5 anos. Fica concedido o prazo de 5 dias úteis para a empresa em 
querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucio-
nais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA - CNPJ 
59.309.302/0001-99
PE 146/17; PROC. 11600/17; ATA/0353/17
Considerando a manifestação da Gerência de Suprimentos através dos 
e-mails datados de 30.11.2017 e 04.12.2017 quanto às reclamações 
dos materiais entregues. Com Fundamento nos itens 2.3, 2.3.1 e 2.7, da 
Cláusula 2ª do contrato em epígrafe. Fica o representante legal da empre-
sa supramencionada Notificado a SUBSTITUIR no prazo de 5 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar da publicação da Notificação, os itens entregues 
sob nº de lote 630/2017, 630-A/17, 630-B/17, 631362 E 632694. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalida-
des administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e contratar 
com esta administração pelo prazo de até 5 anos. Fica concedido o prazo 
de 5 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais, tendo em vista os fortes indícios 
de descumprimento da obrigação assumida. – SMS – DADM
COMUNICADO
2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
PE 429/17 – Proc. 13476/17.
RODOLFO DURAES FERRANTI - ME - CNPJ Nº 26.226.689/0001-60
Notificamos o representante legal da empresa supramencionada, p/ assina-
tura das Atas de Registro de Preços, referente ao processo supra mencio-
nado, sob pena de decair do direito à contratação e ensejar a aplicação das 
penalidades previstas no edital, entre elas multa de 30% sobre o valor da 
contratação, suspensão do direito de licitar e contratar com esta adminis-
tração por até 5 anos. Fica desde já concedido o prazo de 5 dias úteis, p/ o 
adjudicatário, em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais – SMA – Wanderley AP. Souza
ERRATA
DESPACHO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DESPACHO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO (art. 26 LF 8.666/93)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 42/2017
CONTRATADA: MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE SA
OBJETO: Aquisição do medicamento “RITUXIMAB 500mg/50ml”, para aten-
dimento de Ordem Judicial. Fundamento: Art. 24, IV da LF 8.666/93. SMS. 
Aldenis A. Borim
ERRATA
DESPACHO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DESPACHO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO (art. 26 LF 8.666/93)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2017
CONTRATADA: CM HOSPITALAR SA
OBJETO: Aquisição de 480 cápsulas do medicamento “Enzalutamida 
40mg”, para atendimento de Ordem Judicial. Fundamento: Art. 24, IV da LF 
8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim
EXTRATO
1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/16
CONTRATO: DIL/0028/16
CONTRATADO: NADIR FRANCISCO TELO E LUCILA D. TELO
Nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8666/93, fica prorrogado por mais 
12 meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMDENT. Liszt 
R. A. Martingo.
EXTRATO
2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/14
CONTRATO: DIL/0006/14
CONTRATADO: JOSE CARLOS LIMA BUENO
Nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8666/93, fica prorrogado por mais 
04 meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS. Aldenis 
A. Borim
EXTRATO
16º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE
PREGAO ELETRONICO Nº 0291/13
CONTRATO: PRE/0130/13
CONTRATADO: STAFFS RECURSOS HUMANOS LTDA
Nos termos da cláusula 6.4, fica reajustado em aproximadamente 2,09594% 
o valor do contrato supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim; SME. Sueli 
P.A. Costa; SMF. Angelo B. Neto; SMO. Sergio A. Issas; SMA. Luis R. Thiesi.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÕNICO Nº 449/17
ATA Nº 0756/17
CONTRATADA: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP.
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para o efetivo do Corpo de 
Bombeiros de S. José do Rio Preto: Item 01 - Vl. Unit. R$12,99; Item 05 - Vl. 

Unit. R$10,70; Item 06 - Vl. Unit. R$1,99;  Item 07 - Vl. Unit. R$11,40; Item 
09 - Vl. Unit. R$7,49; Item 10 - Vl. Unit. R$7,00; Item 11 - Vl. Unit. R$7,00; 
Item 12 - Vl. Unit. R$4,00; Item 13 - Vl. Unit. R$4,77; Item 16 - Vl. Unit. 
R$3,80 - Gab. Pref. – José Roberto Moreira – 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 519/17
ATA Nº 0758/17
CONTRATADA: INOVARE STORE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME.
OBJETO: Fornecimento de móveis (mesa e gaveteiro volante): Item 01 - Vl. 
Unit. R$270,00; Item 02 - Vl. Unit. R$440,00; Item 03 - Vl. Unit. R$320,00 - 
SMS – Aldenis A. Borim – 12 meses.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 501/2017 – 
PROCESSO Nº 14.129/2017. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de colar cervical para a urgência 
e emergência – DUE. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 06/12/2017 às 
10:00 hs para continuidade dos trabalhos – Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://com-
pras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 548/2017, processo 
14.512/2017, objetivando o registro de preços para aquisição de kit upgrade 
em atendimento à gerência de educação digital. Secretaria Municipal de 
Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 19/12/2017, às 
08h30min e abertura a partir das 08h32min. 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://com-
pras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 561/2017, processo 
14.560/2017, objetivando a aquisição de radio transmissor, radio móvel 
veicular e repetidora para uso da Guarda Municipal. Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 20/12/2017, às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. 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://com-
pras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 556/2017, processo 
14.561/2017, objetivando a aquisição de mobiliário (armário de aço, cadeira 
e outros) destinados ao Zoológico Municipal e para sede da Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente e Urbanismo. O recebimento das propostas dar-
-se-á até o dia 21/12/2017, às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. 
O edital, na íntegra, e demais  informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.

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

PORTARIA N.º 29.698 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017
DESIGNA, LAIZA DIAS SALVIANO PEREIRA para substituir o(a) servidor(a) 
PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI - ocupante da função de con-
fiança gratificada – CHEFE DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, a partir de 11/12/2017.
PORTARIA N.º 29.702 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017
EXONERA, a pedido, o servidor estatutário FABIO LUIZ CRUVINEL HO-
RIKOSHI, Educador Social, lotado na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo 
os efeitos desta a 01 de dezembro de 2017.
PORTARIA N.º 710 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, CARLOS RO-
DRIGO DE CASTRO LOIACONO RAMOS e CLEINE ZAVANELLA CALVO 
MARIZ, para sob a Presidência da Primeira, constituírem COMISSÃO DE 
SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos relatados no Interno nº 238/17 – 
Diretoria da Frota Municipal.
PORTARIA N.º 29.703 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017
READAPTA, a servidora estatutária ELIANA DE SOUZA CASTILHO, Pro-
fessor de Educação Básica – I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
de acordo com a conclusão do procedimento administrativo de readaptação 
e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90, cumulado 
com os artigos 66 e 67 da Lei Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, a 
servidora estatutária exercerá suas atribuições na E.M. Cachinhos de Ouro 
– Unidade II, podendo ser remanejada de acordo com as necessidades da 
Secretaria, através de Termo de Transferência Interna, passando a realizar 
serviços compatíveis com a função de Professor de Educação Básica - I - 
Readaptada, com jornada de 35 (trinta e cinco) horas semanais, no prazo de 
06 (seis) meses, retroagindo os efeitos desta a 10/09/2017.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

OBJETO: Oferecimento de atividades de educação infantil para crianças de 
4 meses a 3 anos e 11 meses (creche), nos termos da LDB nº 9394/96 e 
legislação municipal vigente.
ENTIDADE: Centro Social Estoril 
CNPJ DA ENTIDADE: 60.004.900/0001-39
ENDEREÇO DA ENTIDADE: Rua Olavo Guimarães Correa, nº 815, Parque 
Estoril, CEP 15.084-260, São José do Rio Preto – SP.
VALOR DA PARCERIA: R$ 3.311.901,98 (três milhões, trezentos e onze mil, 
novecentos e um real e noventa e oito centavos) por 18 (dezoito) meses.
TIPO DE PARCERIA: Termo de Colaboração
GESTOR DA PARCERIA: Leila Rosangela da Silva Rodrigues
JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚBLICO: Jus-
tifica-se a presente dispensa nas disposições do inciso VI, do art. 30, da 
Lei Federal nº 13.019/2014, no inciso IV, do art. 35 do Decreto Municipal 

nº 17.708/17, que regulamenta a referida lei, no âmbito municipal, e na 
Instrução Normativa nº 03/2017, Edital de Credenciamento nº 01/2017, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual estabeleceu os requisitos de cre-
denciamento de entidades de fins educacionais, tendo acorrido a tal opor-
tunidade somente a OSC em questão, restando, portanto, credenciada pela 
Secretaria Municipal da Educação por atender às exigências de credencia-
mento do órgão gestor, apresentando Plano de Trabalho que se amolda aos 
interesses e necessidades desta municipalidade para oferta de atividades 
de educação infantil (creche) na região citada, visto a demanda escolar não 
atendida pelos equipamentos públicos existentes nesta localidade, além das 
demais razões a seguir expostas:
A entidade possui reputação ilibada na sociedade e experiência de dezenas 
de anos no desenvolvimento de atividades na área social, em especial, na 
área educacional, com diversas parcerias firmadas com a municipalidade 
para oferta de educação infantil tendo, em todas elas, avaliações positivas 
no cumprimento do objeto e prestação de contas dos recursos envolvidos.
Outro fator justificador para a presente celebração se dá pela estrutura física 
ofertada pela entidade para o desenvolvimento do objeto. Não apenas sua 
localização privilegiada quanto à demanda reprimida, mas também a quali-
dade de suas instalações para o acolhimento dos nossos alunos.
É dever do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, com abso-
luta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à ali-
mentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária - conjunto de 
prerrogativas que encontram, nas unidades de educação infantil, espaços 
férteis à sua efetividade -, nos termos da regra prevista no caput do artigo 
227 da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei n. 8.069/90 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA).
Segundo o estabelecido nas alíneas b, c e d do parágrafo único do artigo 4º 
da Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a garantia 
de prioridade compreende, dentre outros fatores, (I) a precedência de aten-
dimento nos serviços públicos e de relevância pública, (II) a preferência na 
formulação e na execução das políticas sociais públicas e, (III) a destinação 
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 
criança e ao adolescente, o que importa na previsão de verbas orçamen-
tárias, nos mais diversos setores de governo, para fazer frente às ações e 
programas de atendimento, voltados à população infanto-juvenil.
O artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil, que “a 
educação é um direito de todos e dever do Estado e da família e será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho”.
Ainda a Constituição Federal determina no inciso IV de seu artigo 208, que 
o dever do Estado com a educação seja efetivado mediante a garantia de 
atendimento em creche às crianças de zero a três anos de idade, secunda-
da pela Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no 
inciso IV de seu artigo 54, bem como pela Lei n. 9.394/96 - Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), no inciso IV de seu artigo 4º.
Ao disciplinar a organização da educação nacional a CF/88, no parágrafo 2º 
de seu artigo 211, prescreve a obrigação dos Municípios atuarem prioritaria-
mente no ensino fundamental e na educação infantil; e, ainda, que a Lei n. 
9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) determina, 
no inciso V de seu artigo 11, que os Municípios incumbir-se-ão de oferecer, 
prioritariamente, o ensino fundamental e a educação infantil, em creches 
e pré-escolas, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente 
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 
pela Constituição Federal à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.
As parcerias firmadas para oferecimento da educação infantil (creches) 
justificam-se pela necessidade do equipamento localizado geograficamente 
de forma a atender a demanda de alunos existentes para a região, bem 
como recursos humanos necessários a esse fim, com embasamento legal 
no artigo 8º e 30 da Lei 9394/96 (LDB), no parágrafo 1º, doa artigo 13 da Lei 
nº 11494/2007, alterado pela Lei nº 12.965/2012 e Lei Federal 13019/14 e 
Decreto Municipal 17.708/17, além da Instrução Normativa 01/2017 desta 
Secretaria de Educação que institui o credenciamento das OSC.
A cidade de São José do Rio Preto, como a maioria das cidades do Estado 
de São Paulo, foi alvo de um grande desenvolvimento econômico e con-
sequente aumento demográfico nestes últimos anos, criando um déficit de 
vagas para o atendimento de 0 a 3 anos, inclusive na região da referida 
creche, o que ainda não foi suprido por definitivo pelas políticas públicas do 
setor, apesar dos esforços empenhados, notoriamente nos últimos quatro 
anos quando a municipalidade promoveu a integralização do atendimento 
de educação infantil de 0 a 3 anos, com inauguração de treze novas escolas 
municipais e a implementação de uma política pública municipal de diminui-
ção de parecerias com OSCs para atendimento de educação infantil, o que 
já resultaram no fim de vinte e uma parcerias (Convênios) e, consequente-
mente a “municipalização” da administração destas escolas.
No entanto a política de “municipalização” esbarra-se, por vezes, nos limites 
orçamentário-financeiros do município e o no imprescindível atendimento à 
Lei de Responsabilidade Fiscal, fazendo com que necessário a existência 
das presentes parcerias com as OSC para oferta de educação infantil.
Destarte, dou por justificada a presente dispensa do chamamento público, 
cumprindo seus requisitos legais.
São José do Rio Preto,  04 de dezembro de 2017.
Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 247/2017

A Secretária Municipal da Educação, com base nas atribuições que a legis-
lação lhe confere e considerando as disposições da Lei Federal 13.019, de 
31-07-2014, alterada pela Lei Federal 13.204, de 14-12-2015, regulamenta-
da pelo Decreto Municipal nº 17.708/17, e suas alterações, que estabelece 
o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organi-
zações da sociedade civil, nomeia Leila Rosangela da Silva Rodrigues para 
atuar como Gestor da Parceria com a Entidade Centro Social Estoril, Termo 
de Colaboração nº 24/18.
São José do Rio Preto, 04 de dezembro de 2017.
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
05 de dezembro de 2017

DECLARAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

OBJETO: Oferecimento de atividades de educação infantil para crianças de 
4 meses a 3 anos e 11 meses (creche), nos termos da LDB nº 9394/96 e 
legislação municipal vigente.
ENTIDADE: Sociedade Amigos dos Bairros: Tangará, Alba, Viena e São 
Francisco  
CNPJ DA ENTIDADE: 56.354.863/0001-11
ENDEREÇO DA ENTIDADE: Rua Maria Elias Cury, nº 295, São Francisco, 
CEP 15.086-110, São José do Rio Preto – SP.
VALOR DA PARCERIA: R$ 3.493.757,91 (três milhões, quatrocentos e 
noventa e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e um 
centavos centavos) por 18 (dezoito) meses.
TIPO DE PARCERIA: Termo de Colaboração
GESTOR DA PARCERIA: Leila Rosangela da Silva Rodrigues  
JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚBLICO: Jus-
tifica-se a presente dispensa nas disposições do inciso VI, do art. 30, da 
Lei Federal nº 13.019/2014, no inciso IV, do art. 35 do Decreto Municipal 
nº 17.708/17, que regulamenta a referida lei, no âmbito municipal, e na 
Instrução Normativa nº 03/2017, Edital de Credenciamento nº 01/2017, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual estabeleceu os requisitos de cre-
denciamento de entidades de fins educacionais, tendo acorrido a tal opor-
tunidade somente a OSC em questão, restando, portanto, credenciada pela 
Secretaria Municipal da Educação por atender às exigências de credencia-
mento do órgão gestor, apresentando Plano de Trabalho que se amolda aos 
interesses e necessidades desta municipalidade para oferta de atividades 
de educação infantil (creche) na região citada, visto a demanda escolar não 
atendida pelos equipamentos públicos existentes nesta localidade, além das 
demais razões a seguir expostas:
A entidade possui reputação ilibada na sociedade e experiência de dezenas 
de anos no desenvolvimento de atividades na área social, em especial, na 
área educacional, com diversas parcerias firmadas com a municipalidade 
para oferta de educação infantil tendo, em todas elas, avaliações positivas 
no cumprimento do objeto e prestação de contas dos recursos envolvidos.
É dever do Poder Público assegurar a crianças e adolescentes, com abso-
luta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à ali-
mentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária - conjunto de 
prerrogativas que encontram, nas unidades de educação infantil, espaços 
férteis à sua efetividade -, nos termos da regra prevista no caput do artigo 
227 da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei n. 8.069/90 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA).
Segundo o estabelecido nas alíneas b, c e d do parágrafo único do artigo 4º 
da Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a garantia 
de prioridade compreende, dentre outros fatores, (I) a precedência de aten-
dimento nos serviços públicos e de relevância pública, (II) a preferência na 
formulação e na execução das políticas sociais públicas e, (III) a destinação 
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 
criança e ao adolescente, o que importa na previsão de verbas orçamen-
tárias, nos mais diversos setores de governo, para fazer frente às ações e 
programas de atendimento, voltados à população infanto-juvenil.
O artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil, que “a 
educação é um direito de todos e dever do Estado e da família e será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho”.
Ainda a Constituição Federal determina no inciso IV de seu artigo 208, que 
o dever do Estado com a educação seja efetivado mediante a garantia de 
atendimento em creche às crianças de zero a três anos de idade, secunda-
da pela Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no 
inciso IV de seu artigo 54, bem como pela Lei n. 9.394/96 - Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), no inciso IV de seu artigo 4º.
Ao disciplinar a organização da educação nacional a CF/88, no parágrafo 2º 
de seu artigo 211, prescreve a obrigação dos Municípios atuarem prioritaria-
mente no ensino fundamental e na educação infantil; e, ainda, que a Lei n. 
9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) determina, 
no inciso V de seu artigo 11, que os Municípios incumbir-se-ão de oferecer, 
prioritariamente, o ensino fundamental e a educação infantil, em creches 
e pré-escolas, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente 
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 
pela Constituição Federal à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.
As parcerias firmadas para oferecimento da educação infantil (creches) 
justificam-se pela necessidade do equipamento localizado geograficamente 
de forma a atender a demanda de alunos existentes para a região, bem 
como recursos humanos necessários a esse fim, com embasamento legal 
no artigo 8º e 30 da Lei 9394/96 (LDB), no parágrafo 1º, doa artigo 13 da Lei 
nº 11494/2007, alterado pela Lei nº 12.965/2012 e Lei Federal 13019/14 e 
Decreto Municipal 17.708/17, além da Instrução Normativa 01/2017 desta 
Secretaria de Educação que institui o credenciamento das OSCs.
A cidade de São José do Rio Preto, como a maioria das cidades do Estado 
de São Paulo, foi alvo de um grande desenvolvimento econômico e con-
sequente aumento demográfico nestes últimos anos, criando um déficit de 
vagas para o atendimento de 0 a 3 anos, inclusive na região da referida 
creche, o que ainda não foi suprido por definitivo pelas políticas públicas do 
setor, apesar dos esforços empenhados, notoriamente nos últimos quatro 
anos quando a municipalidade promoveu a integralização do atendimento 
de educação infantil de 0 a 3 anos, com inauguração de treze novas escolas 
municipais e a implementação de uma política pública municipal de diminui-
ção de parecerias com OSCs para atendimento de educação infantil, o que 
já resultaram no fim de vinte e uma parcerias (Convênios) e, consequente-
mente a “municipalização” da administração destas escolas.
No entanto a política de “municipalização” esbarra-se, por vezes, nos limites 
orçamentário-financeiros do município e o no imprescindível atendimento à 
Lei de Responsabilidade Fiscal, fazendo com que necessário a existência 
das presentes parcerias com as OSCs para oferta de educação infantil.
Destarte, dou por justificada a presente dispensa do chamamento público, 
cumprindo seus requisitos legais.
São José do Rio Preto, ___ de dezembro de 2017.
Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 241/2017

A Secretária Municipal da Educação, com base nas atribuições que a legis-
lação lhe confere, considerando as disposições da Instrução Normativa nº 
03/2017, de 12-05-2017 e Edital nº 01/2017, que versam sobre o processo 
de credenciamento de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, 
a que alude o artigo 30, inciso VI, da Lei Federal 13.019, de 31-07-2014, 
alterada pela Lei Federal 13.204, de 14-12-2015 e as informações que ins-
truem o processo administrativo, decide pelo Credenciamento da entidade 
SOCIEDADE AMIGOS DOS BAIRROS: TANGARÁ, ALBA, VIENA E SÃO 
FRANCISCO, para oferecimento de atendimento em educação infantil de 0 
a 3 anos (creche).
São José do Rio Preto, 21 de NOVEMBRO de 2017.
Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Instituto de Desenvolvimento Estratégico e Assistência Integral a Saúde -
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência 
de pagamento Auto de Infração (div 372), AIIM nº 056 a 73-p/14, e 198-
oa/14, 199-oa/14, 201 a 205-oa/14, 210-oa/14, 212-oa/14, 214-oa/14, 218-
oa/14, 219-oa/14 e 220-oa/14, vencimento em 08/05/2015.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 – centro) ou 
Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo Antonio de Oliveira 2077 
– Jd. Planalto) com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio 
e a mesma voltou por motivo de “ausente” e “não procurado” na data de 
30/11/2017.
São José do Rio Preto, 4 de dezembro de 2017.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

São José do Rio Preto, 04 de dezembro de 2017.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

Departamento de Fiscalização
EDITAL SMTTS Nº 169/2017.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Mu-
nicipal de Trânsito, Transportes e Segurança, com base na Lei Municipal nº. 
10.881/2011, NOTIFICA o proprietário, cujo endereço é desconhecido, de 
que o veículo GOL, cor CINZA, sem placa, de sua propriedade, foi apreen-
dido e recolhido ao Pátio de Recolhimento de Veículos desta cidade, por ter 
sido encontrado abandonado em estado precário de conservação na Rua 
José Carneiro Renaud, número 936, conforme Comprovante de Recolhi-
mento ou Remoção nº 21778.
 Atenciosamente,
JULIANO FERNANDES M. DE GODOY
Agente Fiscal de Posturas.

São José do Rio Preto, 04 de dezembro de 2017.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

Departamento de Fiscalização
EDITAL SMTTS Nº 170/2017
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica IGREJA APOS-
TÓLICA PALAVRA FOGO E ESPÍRITO, CNPJ nº. 26.012.127/0001-14, cujo 
endereço atual é desconhecido, que ficou decidido por esta Secretaria pela 
aplicação de penalidade pecuniária no valor de R$ 550,53 (quinhentos e cin-
quenta reais e cinquenta e três centavos), sendo lavrado o Auto de Infração 
e Imposição de Multa nº. 305/2017, tendo em vista a infração ao disposto no 
Art. 1, §1º, I da Lei Municipal 9522/05, conforme Auto de Constatação/Noti-
ficação nº. 14009. Referido valor deverá ser recolhido aos cofres públicos, 
nos termos da legislação vigente.
Atenciosamente,
CELSO MACIEL DE CASTRO JÚNIOR
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 04 de dezembro de 2017.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

Departamento de Fiscalização
EDITAL SMTTS Nº 171/2017
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica M SILVA ME 
(BAR DO CHEFE), CNPJ nº. 12.632.573/0001-17, cujo endereço atual é 
desconhecido, que ficou decidido por esta Secretaria pela aplicação de pe-
nalidade pecuniária no valor de R$ 809,76 (oitocentos e nove reais e setenta 
e seis centavos), sendo lavrado o Auto de Infração e Imposição de Multa nº. 
303/2017, tendo em vista a infração ao disposto no Art. 76, parágrafo único 
da Lei Municipal Complementar 17/1992, conforme Auto de Constatação/
Notificação nº. 12699. Referido valor deverá ser recolhido aos cofres públi-
cos, nos termos da legislação vigente.
Atenciosamente,
EVANDRO LUIS HORVATH
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 04 de dezembro de 2017.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

Departamento de Fiscalização
EDITAL SMTTS Nº. 172/2017
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, COMUNICA o Sr. NILTON 
ALVES DE PAULA, CPF nº. 514.474.448-68 e INSCRIÇÃO MUNICIPAL nº. 
1443090, cujo endereço atual é desconhecido, que ficou decidido por esta 
Secretaria pela aplicação de penalidade pecuniária no valor de R$ 468,50 
(quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), sendo lavrado 
o Auto de Infração e Imposição de Multa nº. 329/2017, tendo em vista a 
infração ao Art. 23 da Lei Municipal nº. 8.626/02. Referido valor deverá ser 
recolhido aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente.
Atenciosamente,
ANITA DE LIMA SIMÕES RODRIGUES
Agente Fiscal de Posturas 

 

 
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO 94/2017 – PROCESSO SeMAE Nº 112/2017 
Objeto: Aquisição de 81 (oitenta e um) conjuntos motobombas submersos novos para bombeamento de 
água em poços profundos do Aquífero Bauru. 
Contratada: EBARA INDÚSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA. 
Ordem de Fornecimento nº 307 de 28.11.2017 recebida em 30.11.2017. Valor: R$ 106.63,40. 
Prazo de entrega: 90 dias. 
Itens: 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 e 33. 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO 94/2017 – PROCESSO SeMAE Nº 112/2017 
Objeto: Aquisição de 81 (oitenta e um) conjuntos motobombas submersos novos para bombeamento de 
água em poços profundos do Aquífero Bauru. 
Contratada: FRANKLIN ELECTRIC INDÚSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A. 
Ordem de Fornecimento nº 308 de 28.11.2017 recebida em 29.11.2017. Valor: R$ 50.468,00. 
Prazo de entrega: 90 dias. 
Itens: 1, 3, 5, 8, 12, 15 e 17. 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 103/2017, Processo SICOM 
3472/2017 objetivando a Aquisição de aparelhos condicionadores de ar tipo Split Hi Wall Inverter e 
Piso Teto Inverter, para serem utilizados nas diversas unidades do SeMAE. 
Prazo de Entrega e Instalação: 30 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 19.12.2017, às 
08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no portal de compras.  
S. J. Rio Preto, 28.11.2017 – José Carlos Pedro de Oliveira – Gerente Administrativo e Financeiro 
EXTRATO DE DO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 02/2016 
CONCORRÊNCIA nº 08/2015 – PROCESSO SeMAE nº 74/2015 
Contratada: PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 
Objeto: Readequação qualitativa e quantitativa sem acréscimo de valor referente ao fornecimento de mão-
de-obra especializada, materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas próprias para execução de obras 
e serviços de pesquisa e reparos de vazamentos, substituições, desobstruções, ampliações, extensões e 
melhorias de redes e ramais prediais; substituição e instalação de cavaletes, caixas padrão e hidrômetro; 
manutenção, melhoria e ampliação de instalações próprias e outros serviços complementares necessários 
ao sistema público municipal de abastecimento de água, coleta e afastamento de esgoto do município de 
São José do Rio Preto, incluindo os distritos de Talhados e de Engenheiro Schimidt.  
Data de Assinatura: 04.12.2017 
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE. 
Extrato de Portaria nº 136 de 01/12/2017 – CONCEDE: Ao servidor estatutário CESAR MAURICIO 
BRAGUINI, Agente Administrativo, matrícula 21, lotado nesta Autarquia, 4º (quarto) período de prêmio por 
assiduidade, conforme Lei Complementar n° 05/90, artigo 119, com nova redação dada pela Lei 
Complementar n° 147 de 14/05/2002, referente ao período aquisitivo de 01/08/2012 a 31/07/2017 de 
serviços prestados, para ser gozado da seguinte forma: 90 (noventa) dias em gozo. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos que o 
pagamento em questão está sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar continuidade 
aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interesse público. 
# CREDOR Nº 698712 - Ponto Forte Construções e Empreendimentos Ltda 
Valor: R$ 1.821.710,87 
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços essenciais desta autarquia. 
Publicada por afixação no local de costume, e pela imprensa local. 
José Carlos Pedro de Oliveira – Gerente Adm. E Financeiro 
Nicanor Batista Júnior - Superitendente  
Extrato de Portaria nº 138 de 04/12/2017 – RESOLVE: Exonerar, a pedido, o servidor IVO FERREIRA DE 
SOUSA JUNIOR, matrícula 900, do cargo de Gestor de Saneamento, lotado na Gerência de Operação e 
Manutenção – Água do SeMAE, criado pela Lei Complementar n° 266/2008, alterado pela Lei 
Complementar n° 375/2013, surtindo efeito a partir de 11 de dezembro de 2017. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação.  

 

 
EXTRATO DE PORTARIA n.º 134 de 30 de novembro de 2017 
Designação de servidor(es) para exercer(em) a função de fiscal do Contrato n. 42/2017 – Pregão 
Eletrônico n. 89/2017 - Processo n. 106/2017 - Contratada: GWA WALTER SISTEMAS E 
EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA.O SUPERINTENDENTE do SERVIÇO MUNICIPAL 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar Municipal n. 130, de 24 de agosto de 2001; 
Considerando a obrigatoriedade de fiscalização dos contratos administrativos, conforme determina os 
artigos 58, inciso III, art. 66 e 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 
Considerando o disposto na alínea “a”, do artigo 4º e artigo 5º, da Resolução Normativa n.º 02, de 28 de 
junho de 2012, que “regulamenta os procedimentos que devem pautar as ações dos fiscais, gestores e da 
comissão de recebimento de obras e serviços atuantes nos processos de contratação e fiscalização dos 
contratos firmados no âmbito do SeMAE”. 
Considerando ainda o disposto no inciso VIII, do §1º, do art. 7º, da LC 266/2008, alterada pela LC n. 
375/2013, que prevê a função gratificada de fiscal de contrato cujo objeto seja a execução de obra ou a 
prestação de serviços contínuos e o valor exceda aquele previsto na alínea b, inciso II, do art. 23, da Lei 
8.666/93; 
RESOLVE: 
Art. 1º - DESIGNAR o servidor GUSTAVO BLAZIZA BORGHI, matrícula n. 464, gestor de saneamento, 
para exercer a função de FISCAL DO CONTRATO em epígrafe, fazendo jus à respectiva remuneração pela 
atividade especial, e, como SUPLENTE, o servidor RENAN DA SILVA MARTELO, matrícula n. 889, 
ocupante do cargo de agente de saneamento, ambos lotado na Gerência de Operação e Manutenção – 
Esgoto. 
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 135 de 30 de novembro de 2017 
Constitui nova comissão de recebimento de materiais e serviços no âmbito da Gerência de Operação 
e Manutenção – Esgoto;A SUPERINTENDENTE do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - 
SeMAE, no uso de suas atribuições e competências que lhes são conferidas pela Lei Complementar nº 130, 
de 24 de Agosto de 2011, e 
Considerando o disposto no § 8º, do artigo 15, da Lei 8.666/93, de que “o recebimento de material de valor 
superior à R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) 
membros.” 
Considerando-se a necessidade do SeMAE receber as “obras e serviços” contratados de forma definitiva, 
nos termos da alínea “b”, inciso I, do art. 73, por meio de “um servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto 
no art. 69 desta Lei”; 
RESOLVE: 
ARTIGO 1º - Constituir, no âmbito da Gerência de Operação e Manutenção - Esgoto, as seguintes 
comissões, compostas pelos membros abaixo relacionados: 
I - Comissão de Recebimento de Materiais: 

NOME DO SERVIDOR CARGO MATRÍCULA 
Adão Alves da Silva Agente de Saneamento 042 

Aline Reggiani de Moura Agente de Saneamento 577 
Ane Franciele Tapparo Moraes Agente de Saneamento 512 

Bruno Carlos Voltani Agente de Saneamento 710 
Dimitri Chicaroni Fagundes Lima Agente de Saneamento 484 

Domingos Santos Silva Agente de Saneamento 043 
Evelyn Jacqueline Naves Salvador 

Cruz 
Agente de Saneamento 648 

Gabriel Rodrigues Dejavite Agente de Saneamento 881 
Gilberto Scandiuzzi Filho Agente de Saneamento 771 
Giovanne Barone Dantas Gestor de Saneamento 1050 
Gustavo Blaziza Borghi Gestor de Saneamento 464 

Ideraldo Cesar Hermelino Gestor de Saneamento 534 
Jefferson Celso de Agostinho Gestor de Saneamento 022 

Laudo Antonio Pires Agente de Saneamento III 893 
Lucinéia Paganin Correa Agente de Saneamento 524 

Manoel Carlos de Azevedo Agente de Saneamento 568 
Marcio Aparecido Nassourri Agente de Saneamento 1041 

Matheus Sonahata Agente de Saneamento 1051 
Maykel Henrique Balsalobre Rodrigues Agente de Saneamento 770 

 

 

Paula Furquini Gomes Mota Gestor de Saneamento 1025 
Pedro Batista Pinheiro Junior Agente de Saneamento 887 

Rafael Nava Miceli Gestor de Saneamento 487 
Renan da Silva Martelo Agente de Saneamento 889 
Renan Fernando Lepre Agente de Saneamento 882 
Renata Paula Domingos Agente de Saneamento 1037 

Renato Takahashi Gestor de Saneamento 466 
Rodrigo Silva Carvalho Agente de Saneamento 924 

Thiago da Silva dos Anjos Agente Administrativo 905 
Valkirio Francelino de Magalhães Agente de Saneamento 135 

Vanderlei de Souza Agente de Saneamento 065 
Vinicius Pinoti da Costa Agente de Saneamento 1020 

Vinicius Sales Gomes Filho Agente de Saneamento 1018 
William de Arruda Gestor de Saneamento 508 

II - Comissão de Recebimento de Serviços: 
NOME DO SERVIDOR CARGO MATRÍCULA 

Adão Alves da Silva Agente de Saneamento 042 
Aline Reggiani de Moura Agente de Saneamento 577 

Ane Franciele Tapparo Moraes Agente de Saneamento 512 
Bruno Carlos Voltani Agente de Saneamento 710 

Dimitri Chicaroni Fagundes Lima Agente de Saneamento 484 
Domingos Santos Silva Agente de Saneamento 043 

Evelyn Jacqueline Naves Salvador 
Cruz 

Agente de Saneamento 648 

Gabriel Rodrigues Dejavite Agente de Saneamento 881 
Gilberto Scandiuzzi Filho Gestor de Saneamento 771 
Giovanne Barone Dantas Gestor de Saneamento 1050 
Gustavo Blaziza Borghi Gestor de Saneamento 464 

Ideraldo Cesar Hermelino Gestor de Saneamento 534 
Jefferson Celso de Agostinho Gestor de Saneamento 022 

Laudo Antonio Pires Agente de Saneamento III 893 
Lucinéia Paganin Correa Agente de Saneamento 524 

Manoel Carlos de Azevedo Agente de Saneamento 568 
Marcio Aparecido Nassourri Agente de Saneamento 1041 

Matheus Sonahata Agente de Saneamento 1051 
Maykel Henrique Balsalobre Rodrigues Agente de Saneamento 770 

Paula Furquini Gomes Mota Gestor de Saneamento 1025 
Pedro Batista Pinheiro Junior Agente de Saneamento 887 

Rafael Nava Miceli Gestor de Saneamento 487 
Renan da Silva Martelo Agente de Saneamento 889 
Renan Fernando Lepre Agente de Saneamento 882 
Renata Paula Domingos Agente de Saneamento 1037 

Renato Takahashi Gestor de Saneamento 466 
Rodrigo Silva Carvalho Agente de Saneamento 924 

Thiago da Silva dos Anjos Agente Administrativo 905 
Valkirio Francelino de Magalhães Agente de Saneamento 135 

Vanderlei de Souza Agente de Saneamento 065 
Vinicius Pinoti da Costa Agente de Saneamento 1020 

Vinicius Sales Gomes Filho Agente de Saneamento 1018 
William de Arruda Gestor de Saneamento 508 

ARTIGO 2º - O recebimento do(s) objeto(s) contratado(s) deverá ser feito por 3 (três) membros integrantes 
da Comissão de Recebimento, conforme o caso, os quais deverão atestar a adequação do objeto às 
exigências técnicas, legais e contratuais e, especificamente, no caso de materiais, verificar a qualidade e 
quantidade do material entregue. 
ARTIGO 3º – Não poderá efetuar o recebimento definitivo do objeto o(s) servidor(es) que 
desempenhou(ram) a função de fiscal do contrato. 
ARTIGO 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 
 
S. J. Rio Preto, 04.12.2017 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 

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 

ADALBERTO CAVICCHIOLI 1020301 
ALCEU NOGUEIRA DA SILVA 725020 
ALDENIS ALBANEZE BORIM 1222600 
ANDRESSA POLVEIRO BURGUETI 1095650 
ANTONIA R DE AMORIM 853900 
ANTONIO LORENZETI DE CASTILHO 1076550 
ANTONIO MESSIAS BUENO 889550 
ANTONIO RODRIGUES MONTERO 3312800 
AURO DE BRITO-ME 3467350 
BRASILIO P DOS SANTOS 869340 
CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS EIRELI 3362540 
CELSO DONIZETTI PASSARINI 648620 
CIAL MALU LTDA 772190 
DJALMA A R CARDOSO 838280 
DOMINGOS DA SILVA 1014010 
DURVALINA GETALDELLI CICUTO 756480 
EDOILDA SAIER 813780 
EMERSON OLIVEIRA AZENHA 965330 
EZEQUIAS GONCALVES 675890 
FERREIRA & GONCALVES DISTRIBUIDORA DE MARMORE LTDA ME 3057310 
GILBERTO PEREIRA ALVES 3116620 
IARA TOMA 863430 
IRENE FARIA DOS SANTOS 841410 
JESSE MARCIO CALDEIRA 761450 
JOAO RINALDO GALHARDO 1225290 
JOAO ROBERTO DE CARVALHO 507500 
JORGE BARBOSA DE AMORIM 740150 
LUCIA ROSA DA SILVA 860550 
LUIS MARCO ZAFANI 879080 
LUIZ CARLOS DE SOUZA 809770 
MARCOS RENATO DE SOUZA 1034560 
MARIA CONCEICAO APARECIDA LOPES 1025000 
MARIA CRISTINA DOS SANTOS 774880 

MARIA DONIZETH TAVEIRA TRINDADE 941360 
MARIA E GALHARDO ROCCA 979260 
MARIO ANTONIO TOSCHI 1076510 
MOACIR GALHARDO 910830 
NADIR ROSA PETRINO 833000 
NELCIDES A QUEIROZ 628220 
ONIVALDO MOREIRA BORGES 860730 
OSVALDO DE SOUZA 595050 
OSVALDO LUIS MORITA 1048730 
REGINALDO LUIS DELUCA 915260 
ROGERIO RODRIGUES DA SILVA 717850 
SILVIO PATRICIO SILVA 832960 
VERNERS CERPE JUNIOR 917570 

São José do Rio Preto, 1 de dezembro de 2017. 
   

Marco Aurélio Belentani de Carvalho 
Chefe Interino do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

Processo 4005009-39.2013.8.26.0576 - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Zirconia Pedras Brasileiras 
Bijuterias Ltda - Gertrudes Pockel Prado -  Marci Vera Aparecida - Edital de citação - prazo de 30 dias. Processo nº 4005009-
39.2013.8.26.0576. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Paulo Roberto Zaidan Maluf, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Marci Vera Aparecida, CPF 104.976.779-97, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do Brasil S/A, alegando em síntese: “O autor firmou contrato de abertura de 
crédito BB Giro Empresa Flex, nº 692.002.444, com a ré, na data de 20/12/2012, no valor de R$ 49.000,00. Restou o contrato 
inadimplido, estando a ré devidamente notificada extrajudicialmente. Requer o autor que seja efetuado o pagamento de R$ 
59.551,39.”. Dá-se à causa o valor de R$ 59.551,39 (cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e nove 
cetanvos. Petição datada de 27/08/2013, subscrita pelo Dr. Flávio Olímpio de Azevedo, OAB/SP 34.248, e Dr. Wilson Hosti da 
Silva, OAB/SP 330.585. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação, por edital, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias comprove o pagamento, havendo o memso prazo para 
apresentação de embargos monitório, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial, tudo em conformidade com a 
decisão de fls. 40: “Vistos. Havendo prova escrita da dívida, defiro a expedição de mandado de pagamento, com o prazo de 15 
dias, advertindo-se o réu de que terá o mesmo prazo para oferecer embargos, sob pena de constituição do título executivo, 
sendo que, no caso de pagamento, ficará isento de custas e honorários advocatícios. Concedo de ofício a aplicação do art. 172 
do CPC. Para tanto, providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. Intime-se.”, e despacho 
de fls. 197: “Vistos. 1. Fls. 196: Defiro a citação editalícia da última ré Sr. Marci. 2. Prazo: de 30 dias. 3. Providencie a serventia a 
confecção de minuta. 4. Int.”. E, para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital com prazo de 
30 (trinta) dias, o qual será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São 
José do Rio Preto, aos 10 de maio de 2017. K -05e06/12

RETIFICAÇÃO AO EDITAL PUBLICADO NO DIA 21/11/2017.
Associação de Moradores do Centro Comunitário Novo Mundo “ASA DELTA” 
convocou os Associados para eleição da Diretoria para o biênio 2018/2019.
a) Onde se lê: A inscrição será feita na sede da Associação nos dias 
16 e 17/12/2017.
Leia-se:  A inscrição será feita na sede da Associação nos dias  14 e 
15/12/2017.
b)  Onde se lê: a Eleição será realizada no dia 10/01/2018.
Leia-se:  a Eleição será realizada no dia  14/01/2018
São José do Rio Preto 01 de dezembro de 2017
                Antonio Rodrigues Ponce
                              Presidente 
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CONVOCAÇÃO

Oficiais do
Registro de Imóveis

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O AUSTAclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 
59.847.780/0001-52), notifica as Empresas abaixo relacionadas, para regu-
larizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta data, no setor 
de atendimento ao cliente, localizado na avenida Murchid Homsi, 1275, Vila 
Diniz:
CNPJ: 09.336.327/0001; contrato nº 805600, produto ANS: 417910992. 
Nº de inscrição da cliente na operadora: 225033 Valor devido: R$ 888,98, 
referente às competências de 10/2017, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 11. CNPJ: 08.425.302/0001; contrato nº 
831700, produto ANS: 417910992. Nº de inscrição da cliente na operadora: 
252340 Valor devido: R$ 1.616,28, referente às competências de 10/2017, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 18. CNPJ: 
16.554.646/0001; contrato nº 835000, produto ANS: 417910992. Nº de ins-
crição da cliente na operadora: 255516 Valor devido: R$ 489,64, referente 
às competências de 10/2017, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 11. CNPJ: 01.853.966/0001; contrato nº 841400, produto 
ANS: 457636085. Nº de inscrição da cliente na operadora: 242905 Valor 
devido: R$ 489,57, referente às competências de 10/2017, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 11. CNPJ: 12.086.101/0001; 
contrato nº 911435, produto ANS: 457636085. Nº de inscrição da cliente 
na operadora: 329209 Valor devido: R$ 244,01, referente às competências 
de 10/2017, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
23. CNPJ: 27.682.177/0001; contrato nº 911471, produto ANS: 417910992. 
Nº de inscrição da cliente na operadora: 331218 Valor devido: R$ 396,29, 
referente às competências de 10/2017, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 23. 
Em caso de não comparecimento do(s) representante(s) da(s) Empresa(s) 
no prazo indicado acima, considera-se NOTIFICADO que após 60 dias a 
contar desta publicação o(s) contrato(s) em referência estará(ão) rescin-
dido(s) de pleno direito, conforme cláusula contratual, em face do atraso 
no pagamento da taxa de mensal de manutenção, dando ensejo, além da 
cobrança da dívida judicial ou extrajudicialmente, à inclusão do(s) seu(s) 
nome(s) nos cadastros do SCPC. 
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 3203-
1418.

SINHORES SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO 

SEDE: Rua XV de Novembro, 2939 - 7º andar – sala -72 - Centro - São José do Rio Preto - SP  Fone/Fax: 
(017) 234-3488 - CEP: 15015-110 

 

 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
O Presidente da Entidade supra, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 

convoca os senhores associados quites e em condições de votar, para participarem da 
Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada às 15:00  (quinze ) horas do dia  07 de 
dezembro de 2017, em sua sede social, à Rua XV de Novembro, 2939 - 7º andar -sala 72 - 
em São José do Rio Preto, para deliberarem, por escrutínio secreto, os seguintes ítens da 
ordem do dia: 

a)  Leitura, discussão e aprovação da Ata anterior; 
b)  Apreciação da Pauta de Reivindicação da Convenção Coletiva de Trabalho do  

ano de 2018 do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro, Bares 
Restaurantes e Similares de São José do Rio Preto e Região e a pauta de 
Reivindicação  Convenção Coletiva de Trabalho do ano de 2018 do Sindicato 
dos Trabalhadores em Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes, Fast-
Food e Similares de Catanduva e Região, bem como delegar poderes ao 
Presidente da Entidade para requerer dissídio coletivo junto ao TRT; 

c)  Aprovar proposta da Diretoria para fixação do valor da Contribuição para 
Custeio Sistema Assistencial e data para o seu pagamento; 

d)  Convencionar a estipulação de multa para os inadimplentes ao pagamento das 
referidas Contribuições; 

e)  Demais assuntos de interesse da categoria. 
Não havendo, na hora marcada, número suficiente de associados, a Assembléia será 
instalada, em segunda convocação, uma hora depois, no mesmo local e data, com qualquer 
número de associados presentes.  São José do Rio Preto, 01de dezembro de  2018 
                                                    DR. PAULO ROBERTO DA SILVA-PRESIDENTE 

MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP 
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO 138/2017
O Prefeito Municipal de Monte Aprazível torna publico e para conhecimen-
to dos interessados que ratificou com fundamento no artigo 24, X da Lei 
Federal 8.666/93 a Dispensa de Licitação 04/2017, Processo Administrativo 
138/2017 para a Pessoa Jurídica: Imobiliária Casa Branca S/C LTDA, CNPJ: 
59.852.046/0001-81, com sede na Praça São João, 85, Centro – Monte 
Aprazível – SP, o prédio na Rua Presidente Vargas, 661, Centro, para 
funcionamento do Cartório Eleitoral desta Comarca, pelo valor global de R$ 
R$ 16.057,44 – (Dezesseis mil cinquenta e sete reais e quarenta e quatro 
centavos), pelo período de 12 meses.
Monte Aprazível, 01 de Dezembro de 2017.
Nelson Luiz Aranjues Montoro – Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
Ratificação de Inexigibilidade de Licitação

Processo N° 139/2017. Inexigibilidade N° 15/2017. Para os fins do artigo 
26 da Lei 8.666/93, a Prefeitura de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, 
torna público que nos termos do artigo 25, inciso III, da referida lei, que foi 
ratificada a inexigibilidade de licitação para a contratação da dupla Bruno 
e Barreto para realização de show artístico musical nas festividades do 
REVEILLÓN/2017, pelo Valor Global de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e 
cinco mil reais).
Monte Aprazível/SP em 01 de dezembro de 2017 
Nelson Luiz Aranjues Montoro. 
Prefeito Municipal.

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

1. AILTON COUTRIM SANTOS e KATIA PEREIRA FRANCO, sendo 
ELE filho de VILSON BATISTA SANTOS e de OZELIA COUTRIM e ELA filha 
de VALDIR PEREIRA FRANCO e de DIVINA CELIA GONÇALVES FRAN-
CO;

2. MOYSES SAYEG e CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA, sendo 
ELE filho de NABYH SAYEG e de MARIA HELENA BORGES SAYEG e ELA 
filha de JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA e de DULCE VIRGINIA PAINA DE 
OLIVEIRA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090).  01/12/2017.

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

1. ORISVALDO MUNIZ JUNIOR e PATRICIA BIANCHI SOARES, 
sendo ELE filho de ORISVALDO DOS SANTOS MUNIZ e de SILVANA 
ROSA MUNIZ e ELA residente no 2º subdistrito desta cidade, filha de ANTO-
NIO DA SILVEIRA SOARES e de EDNA APARECIDA BIANCHI;

2. ALEXANDRE RODRIGO MENDES DOS SANTOS e LUCIANA 
DE OLIVEIRA DOS SANTOS, sendo ELE filho de JESUS DOS SANTOS e 
de ERMELINDA MENDES DOS SANTOS e ELA filha de JOAO FRANCIS-
CO DOS SANTOS e de ODETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS;

3. RAFAEL MACIEL DA COSTA e KEILA DOS REIS EVANGE-
LISTA, sendo ELE filho de ISRAEL MARQUES DA COSTA e de IDALICE 
MACIEL MARQUES e ELA filha de GILVAN DE OLIVEIRA EVANGELISTA e 
de MIRIAN IRIS DOS REIS EVANGELISTA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090).  02/12/2017.

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

1. SANDERS JOSE RIBEIRO DA SILVA e SILMARA LIQUIERI RO-
DRIGUES, sendo ELE filho de ADILSON RIBEIRO DA SILVA e de MARIA 
JOSE FERREIRA DA SILVA e ELA filha de ANTONIO MANOEL RODRI-
GUES e de APARECIDA LIQUIERI RODRIGUES;
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2. ANTONIO PEDRO DOS SANTOS DANTAS e APARECIDA 
MORAES, sendo ELE filho de PEDRO CESARIO DANTAS e de RITA LUZIA 
DOS SANTOS DANTAS e ELA filha de PAULO MORAES e de NAIR GUELI-
ZOSTE DE OLIVEIRA MORAES;

3. ELVES ALESSANDRE DE BRITO BRIOSCHI e MARINEIDE 
MENDES DA COSTA, sendo ELE filho de PEDRO MARTINS BRIOSCHI e 
de IDONELMA DE BRITO BRIOSCHI e ELA filha de ALAIDES MENDES DA 
COSTA;

4. ELTON FABIO NARTES e ADRIANA MELLO VIANA, sendo ELE 
filho de LUIZ CARLOS NARTES e de ROSA MARIA PROETI NARTES e 
ELA filha de JAIR SOARES VIANA e de MARIA DE LOURDES DE OLIVEI-
RA MELLO VIANA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 
– Tel: 3202-9090).  04/12/2017.

EDITAL DE PROCLAMAS
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt
Rua Santo Antonio, nº 231, Centro – Engenheiro Schmidt – (17) 3808-1088
RENATA COMUNALE ALEIXO, Oficial do Registro Civil das Pessoas Natu-
rais do Distrito de Engenheiro Schmidt, Município e Comarca de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilita-
ção exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil.

PAULO RICARDO DA SILVA                                          e
MARIA FRANSCILÂNE DOS SANTOS OLIVEIRA

PAULO RICARDO DA SILVA, brasileiro, maior, solteiro, mecânico, com 25 
anos de idade, natural de Araçatuba, Estado de São Paulo, nascido aos 16 
de janeiro de 1992, filho de Paulo CEsar da Silva e Francisca Mateus de 
Sousa Silva.

MARIA FRANSCILÂNE DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileira, maior, solteira, 
auxiliar administrativa, com 26 anos de idade, natural de Livramento de 
Nossa Senhora, Estado da Bahia, nascida aos 14 de novembro de 1991, 
filha de Sebastião Gonçalo de Oliveira e Edite dos Santos Oliveira.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
Renata Comunale Aleixo, Oficiala do Registro Civil.
Engenheiro Schmidt, em 4 de dezembro de 2017.

EDITAL DE PROCLAMAS

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt
Rua Santo Antonio, nº 231, Centro – Engenheiro Schmidt – (17) 3808-1088
RENATA COMUNALE ALEIXO, Oficial do Registro Civil das Pessoas Natu-
rais do Distrito de Engenheiro Schmidt, Município e Comarca de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilita-
ção exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil.

MANOEL DOMINGOS OLIVEIRA SANTOS             e
GISLENE DA SILVA SOUZA

MANOEL DOMINGOS OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, maior, solteiro, 
balconista, com 32 anos de idade, natural de Caturama, Estado da Bahia, 
nascido aos 12 de janeiro de 1986, filho de Hornoaldo Alves dos Santos e 
Maria Rosa de Oliveira.

GISLENE DA SILVA SOUZA, brasileira, maior, solteira, vendedora, com 28 
anos de idade, natural de Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia, 
nascida aos 17 de agosto de 1989, filha de Joaquim de Souza e Gerci da 
Silva Souza.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
Renata Comunale Aleixo, Oficiala do Registro Civil.
Engenheiro Schmidt, em 4 de dezembro de 2017.

EDITAL DE PROCLAMAS

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt
Rua Santo Antonio, nº 231, Centro – Engenheiro Schmidt – (17) 3808-1088
RENATA COMUNALE ALEIXO, Oficial do Registro Civil das Pessoas Natu-
rais do Distrito de Engenheiro Schmidt, Município e Comarca de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilita-
ção exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil.

TIAGO FELIPE MARTINS                         e
VIVIANE ARAGÃO PEREIRA

TIAGO FELIPE MARTINS, brasileiro, maior, solteiro, cadista, com 23 anos 
de idade, natural de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, nascido aos 13 
de setembro de 1994, filho de Antonio Bento Martins e Sônia Justina Paro 
Martins.

VIVIANE ARAGÃO PEREIRA, brasileira, maior, solteira, esteticista, com 
22 anos de idade, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos 15 de janeiro de 1996, filha de Orcilio da Silva Pereira e Apare-
cida Donizete Aragão Pereira.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
Renata Comunale Aleixo, Oficiala do Registro Civil.
Engenheiro Schmidt, em 4 de dezembro de 2017.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E 

TUTELAS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Bairro Centro.

Tel: (17)3222-5330

Certifica-se que pretendendo proceder à habilitação da conversão de união 
estável e casamento conforme artigo 1726 do Código Civil brasileiro apre-
sentaram perante este 1º Registro Civil os documentos exigidos pelo artigo 
1525 do Código Civil brasileiro: 

MÁRCIO ANDRÉ ROSSIGNELI DE OLIVEIRA e JÓICE MARA STORTI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, enfermeiro, divorciado, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 20 de outubro de 1973, residente e domicilia-
do a Luis Carlos Spínola Castro, Nº 424, Bairro Higienópolis, São José do 
Rio Preto, SP, filho de ELIAS CANDIDO E OLIVEIRA e de LUZIA ROSSIG-
NELI DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de maio de 1982, 
residente e domiciliada a Luis Carlos Spínola Castro, Nº 424, Bairro Higienó-
polis, São José do Rio Preto, SP, filha de MÁRIO DONIZETTI STORTI e de 
VILMAR APARECIDA ROQUE STORTI. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei. Findo 
o prazo legal e não havendo oposição de impedimentos, será realizado o 
registro da conversão de união estável em casamento.  
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2017.
David Yamaji Valença, oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro 
Tel: (17)3222-5330

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

BRIAN JHONES VICENTE FRANCISCO e SUZANE FÉLIX CAVALCANTE. 
Ele, de nacionalidade brasileira, ajudante de motorista, solteiro, nascido 
em Jales, SP, no dia 24 de junho de 1990, filho de MAURO GONZALEZ 
FRANCISCO e de REGINA PERPETUA VICENTE FRANCISCO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, balconista, solteira, nascida em Tauá, CE, no dia 24 
de setembro de 1989, filha de JOÃO BATISTA CAVALCANTE FILHO e de 

MARIA FÉLIX DE ASSIS CAVALCANTE. 

GUILHERME MARCOS GOMES DOS SANTOS e TATIANA MARIA HA-
MADA. Ele, de nacionalidade brasileira, militar, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 25 de outubro de 1989, filho de BENEDITO 
MARCOS DOS SANTOS e de FRANCISCA DE FÁTIMA DE SOUZA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, assistente administrativo, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de outubro de 1988, filha de KOUJI 
HAMADA e de MARIA LUIZA DOS SANTOS HAMADA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado 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, 04 de Dezembro de 2017
David Yamaji Valença, Oficial.


