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Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Tucano declina 
voto para eleger 
futuro presidente 

da Câmara

Consumidor acima dos 40 e mulher é 
maioria entre inadimplentes do comércio

R$ 72 MILHÕES EM DÍVIDAS

Comércio de Rio Preto acumula calotes de R$ 72 milhões

DOIS FERIDOS Uma colisão lateral entre dois veículos em vicinal próximo a Olímpia deixou 
duas pessoas feridas durante o feriado de Natal, na região.                                       Pág.A4

Arquivo DHOJE

De acordo com os dados 
da Acirp, a faixa etária entre 
40 e 50 anos tem mais da 
metade dos devedores. As 
mulheres também aparecem 
em maior quantidade que os 
homens entre os endividados, 

com 23.050 mulheres contra 
14.024. No entanto, vale res-
saltar que 13.534 não tiveram 
o sexo informado. Rio Preto 
está com 50.608 pessoas 
endividadas neste mês de de-
zembro.                      Pág.A5

CDHU oferece parcelamento 
a 460 mutuários da região
A Companhia de Desen-

volvimento Habitacional e 
Urbano (CDHU) está ofere-
cendo nova oportunidade 
para 6.402 mutuários que 
passam por dificuldades para 
quitar as prestações de seus 

imóveis durante a pandemia. 
Na regional de São José do 
Rio Preto, segundo assessoria 
de imprensa do CDHU, são 
460 proprietários de imóveis 
inadimplentes que se encaixam 
no benefício.             Pág.A5

Câmara encerra 
mandato com 
projetos de lei 

em queda
A Câmara de Rio Preto está 

encerrando um ciclo de quatro 
anos dos atuais vereadores 
com uma queda aproximada 
de 8% de projetos de lei apro-
vados, comparando o primeiro 
ano do mandato (2017) com 
o último, agora em 2020. Em 
2017, segundo site oficial da 
Câmara, foram 208 projetos 
de lei aprovados, enquanto em 
2020 este número caiu para 
191.                       Pág.A3 Olímpia reestrutura secretarias e tem novos nomes

Mãe solicita 
medida protetiva 

contra filho 
usuário de drogas

Um operador de máquina de 
46 anos foi preso ao ameaçar, 
com uma faca de cozinha, a 
sua mãe, uma aposentada de 
83 anos. O caso ocorreu às 
8h30, no dia de Natal. Os dois 
foram levados para a delega-
cia, o operador de máquina  
permaneceu calado. A mãe 
fez requerimento para medida 
protetiva contra o filho. Pág.A4

Detento dorme 
e é flagrado 
carregando 

celular no CPP
Um detento de 44 anos foi 

surpreendido enquanto carre-
gava o celular. O caso ocorreu, 
às 7h, na sexta-feira (25) no 
Centro de Progressão Peniten-
ciária (CPP). O detento estava 
dormindo e ao seu lado havia 
o aparelho e um carregador 
conectado a uma tomada de 
energia improvisada. Pág.A4Celular foi encontrado com preso dentro do CPP de Rio Preto

Cliente dá soco em 
encarregado de farmácia 

Um encarregado de farmá-
cia de 30 anos foi agredido e 
ameaçado de morte por um 
cliente na sexta-feira (25), 
às 13h40, no Jardim Prima-
vera. Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima estava 
no seu horário de almoço, 

no interior do estabelecimento 
comercial, quando ouviu um 
cliente discutindo com as fun-
cionárias. A vítima disse que o 
homem é cliente da farmácia e 
que caso seja necessário pode 
apresentar os dados pessoais 
do agressor.               Pág.A4

Catanduva gera 2,2 mil 
empregos em 11 meses

Pág. A5

Bolsonaro 
sanciona 

novo Fundeb 
sem vetos

Pág. A3
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
27 de dezembro de 2020 OPINIÃO 

Se desejamos construir uma 
sociedade em que todos te-
nham chances iguais, devemos 
contrapor aspectos que ainda 
diferenciam brasileiros por sua 
condição social, gênero, reli-
gião, escolaridade, idade e cor 
de pele. Lamentavelmente, em 
plena segunda década do sécu-
lo XXI, a população negra ainda 
enfrenta, além do racismo, os 
efeitos nocivos da desigualdade 
social. 

A primeira norma contra o 
racismo no Brasil chegou tar-
diamente, em 1951, com a Lei 
Afonso Arinos - 63 anos depois 
da data histórica de 13 de maio 
de 1988 - que tornou contra-
venção penal a discriminação 
racial. Somente em 1989, a Lei 
7.716 tornou crime inafiançável 
e imprescritível, sujeito à pena 
de reclusão, atos cometidos de 
discriminação ou preconceito 
de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional. 

Felizmente, na gestão João 
Doria, os aspectos jurídicos e 
sociocriminológicos do racismo 
estão consolidados. Mas ape-
nas a criminalização não basta. 
Inferiorizar alguém por sua cor 
ou etnia é uma das facetas de 
ignorância crônica. 

O fim do racismo e a cons-
trução da equidade racial tam-

Desenvolvimento 
Social como promotor 

da equidade racial

bém passam pela educação 
humanizada e de qualidade. O 
saber traz consigo novas oportu-
nidades para o mercado de tra-
balho e a vocação para elevar o 
espírito humano. Espera-se que 
pessoas mais educadas sejam 
menos sujeitas a qualquer tipo 
de preconceito. A educação é 
uma aliada a longo prazo no 
combate ao racismo. Fruto 
que será colhido pelas futuras 
gerações.

 O Desenvolvimento Social 
atua no presente. A população 
negra ou parda por sua perma-
nência majoritária nas camadas 
mais vulneráveis da sociedade 
são as que mais fazem uso da 
rede socioassistencial. No Esta-

do de São Paulo, por exemplo, 
53 % das pessoas na faixa de 
extrema pobreza, inscritas no 
Cadastro Único Federal, se de-
claram negras ou pardas. Este 
índice diminui gradualmente 
conforme a renda familiar per 
capita aumenta. 

Dados de agosto de 2020, 
apontam que a proporção de 
pretos e pardos é 12 pontos 
percentuais maior (61%), entre 
a população em situação de 
rua quando comparada com a 
proporção do total de inscritos 
no Cadastro Único (49%). 

Para a Secretaria de Desen-
volvimento Social do Estado de 
São Paulo, a equidade racial é 
uma pauta transversal que há 

tempos vem sendo trabalhada 
nos serviços socioassistenciais, 
fomentando junto aos serviços, 
um olhar atento a proteção 
social desta população, uma 
vez que a vulnerabilidade de 
negros pode ser aprofundada 
pelo racismo. 

Promover a equidade racial 
é contribuir para criar equilíbrio 
aumentando a capacidade 
individual, comunitária e insti-
tucional para o exercício à vida 
com dignidade, adaptação e 
crescimento com justiça.

Célia Parnes, Secretária 
de Desenvolvimento Social 
do Estado de São Paulo.

Célia PARNES

ARTIGO

Natal Permanente de Jesus
O exemplo de Jesus simbo-

liza, há mais de dois mil anos, 
a possível convivência pacífica 
entre os povos permanente-
mente.

Um dos mais nobres pro-
pósitos de todos os cristãos 
de Boa Vontade é perseverar, 
com Fé Realizante, no anún-
cio da Volta Triunfal do Cristo 
Ecumênico, o Divino Estadista, 
ao nosso convívio no planeta. 
Considero sempre oportuno 
tratar com vocês a respeito 
desse tema.

A abrangência da Boa Nova, 
que o Benemérito e Altruísta 
Filho de Maria e José nos 
apresentou, demonstra que 
Sua presença entre os seres 
da Terra jamais deve sugerir 
receio aos Irmãos em Huma-
nidade que não professem o 
Cristianismo.

Jesus não gera incômodo 
ao bom senso humano. Su-
blime Benfeitor, Ele vem para 
somar no pleno progresso sus-
tentável, espiritual, material, 
ético e social que trabalhamos 
por atingir.

O Cristo sobre as nuvens
Para dar minha modesta 

contribuição ao assunto, lan-
cei, em 2000, Apocalipse sem 
Medo, no qual reuni algumas 
das palestras que venho fa-
zendo há décadas pelo rádio, 

Paiva NETTO

ARTIGO

pela TV e, nos últimos anos, 
pela internet.

Mas vejamos este ponto: 
que significa também Jesus vir 
sobre as nuvens?

No Apocalipse, 1:7 e 8, 
lemos:

“7 Eis que Jesus vem com 
as nuvens, e todos os olhos O 
contemplarão, até mesmo os 
daqueles que O traspassaram. 
E todas as nações da Terra se 
lamentarão sobre Ele. Sim. 
Amém.

“8 Eu sou o Alfa e o Ômega, 
o A e o Z, o Princípio e o Fim, diz 
o Senhor, Aquele que é, que era 
e que há de vir, o Todo-Poderoso 
Deus”.

Quem profere essa previsão 
confortadora sobre a Volta 
Triunfal de Jesus é o próprio 
Deus (versículo 8).

Não temamos, pois, o Livro 
das Revelações, que anuncia 
que Ele vem sobre as nuvens, 
isto é, no Alto, para sublimar 
nosso conhecimento na Reli-
gião, na Ciência, na Filosofia, na 
Política, na Economia, na Arte, 
nos Esportes etc., por força do 
que Ele conhece muito bem: 
o Amor Fraternal e a Justiça 
Divina.

Dia virá em que testemu-
nharemos toda a sabedoria 
terrestre receber a Sua incom-
parável Claridade. É necessário 
que os jovens concebam isso 
e passem a analisar os fatos 
humanos, pessoais e interna-

cionais, sob a luminosidade 
dos ensinos Dele; livres, porém, 
de qualquer fanatismo. Jesus 
não é algema, mas liberdade 
sem libertinagem ou drogas e 
outros desatinos que nada mais 
significam do que a implacável 
destruição do indivíduo.

Apocalipse superior 
a Nostradamus
A expressão marcadamente 

cifrada do Livro das Profecias Fi-
nais serve para provocar nossa 
curiosidade. Se tudo estivesse 
destrinchado, vocês o leriam de 
uma só vez e ainda exclama-
riam: “Ah, é claro!”

Bom exemplo para essa 
argumentação é o de Nostrada-
mus (1503-1566). Todos falam 
nele... Mas poucos alcançam 
uma definição palatável do que 
previu. É porque o vidente de 
Salon escreveu de tal maneira 
labiríntica que há mil e uma in-
terpretações para o que preten-
deu transmitir. (...) Eles vivem, 
então, mesmo sem o demons-

trar, atentos ao que o áugure 
francês disse, justamente pelo 
apetite de decifrar seus escritos 
e conceituar tais vaticínios. Isso 
faz parte do espírito das gentes.

Ora, o Apocalipse, por ser de 
Jesus, é superior às previsões do 
autor das Centúrias. Notamos 
isso claramente quando, tendo 
“olhos de ver e ouvidos de ou-
vir”, procuramos interpretá-lo 
em Espírito e Verdade, à luz do 
Mandamento Novo do Cristo 
(Evangelho, segundo João, 
13:34 e 35): “Amai-vos como 
Eu vos amei. Somente assim 
podereis ser reconhecidos como 
meus discípulos, se tiverdes o 
mesmo Amor uns pelos outros”. 
Isto é, jamais sob a visão do 
ódio que procura esmagar as 
criaturas.

Salve o Natal Permanente 
de Jesus!

José de Paiva Netto Đ Jor-
nalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com
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Perguntas e respostas em 
Reprodução Humana 

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

É possível engravidar com falência ovariana/menopausa?*
Sim. O uso de óvulos doados permite gravidez após falência ovaria-

na/menopausa. A menopausa em nada interfere na chance de sucesso 
ao se utilizar óvulos doados. 

*Para não recorrer a óvulos doados, mulheres acima dos 40 anos 
terá maiores chances se fizer biópsia no embrião formado com seus 
óvulos?*

Não. A chance total de gravidez cai aproximadamente 25% se 
realizar a biópsia: parte porque alguns dos embriões com resultado 
anormal seriam bebês saudáveis (o teste erra em 5% dos casos), parte 
pela manipulação adicional do embrião que a biópsia exige.

A chance de gravidez somente aumenta quando comparamos que 
transferiu embriões biopsiados normais com quem transferiu embriões 
sem biopsiar, mas deve-se lembrar que muitas mulheres que biopsiam 
os embriões acabam não tendo embriões para transferir.

Após muito refletir sobre o assunto, considero que somente deve 
considerar biopsiar os embriões quem tem boa reserva ovariana (forma 
pelo menos 6-10 embriões) e tem alto risco de aneuploidia (idade > 
40-42 anos ou translocação cromossômica). Nesta situação, biopsiar 
o embrião pode evitar perder tempo com transferências 

*Qual o primeiro passo para ser doadora?* 
Ter até 35 anos e entrar em contato com o laboratório de Repro-

dução Humana , com um dos médicos especialistas.
 Como é o programa de embrião doado?
Os embriões excedentes de famílias que já tiveram seus filhos po-

dem ser doados para pessoas com diversas causas de infertilidade.O 
casal doador deve ter idade limite de 35 anos para mulheres e 50 
para homens.

Nos laboratórios há embriões disponíveis e é possível fazer uma 
busca prévia de acordo com as características do casal receptor.

 Qual o primeiro passo para ser receptora e entrar na fila para 
aguardar doadora?

O primeiro passo é consultar com um  médico que trabalha com 
Reprodução Humana para avaliação. Em seguida, por se tratar de 
um programa sigiloso, o médico encaminhará a paciente para entrar 
em contato com o setor de ovorecepção para entrevista, para então 
começar o pareamento da doadora com a receptora. 

Em caso de baixa reserva, o que é mais rápido (considerando o 
tempo de aguardar doadora): tentar com óvulos próprios ou doados?

Depende muito da idade (por exemplo, com 35 anos é totalmente 
diferente de 44 anos) e do grau de baixa reserva ovariana (por exemplo, 
muito diferente se conseguimos 3-5 óvulos por vez de quando temos 
dificuldade para conseguir 1). 

Qual a diferença de probabilidade de sucesso para óvulo doado e 
embrião doado? Qual aumenta a chance de sucesso?

Ambos são muito parecidos. A única exceção é quando o sêmen é 
muito ruim e acaba prejudicando a chance de sucesso do tratamento 
com óvulos doados. Com embriões doados, não haveria problema, 
pois o embrião já está pronto, não sendo utilizado espermatozoides.

 Em caso de ovorecepção, em que o marido tem mais de 60 anos, 
também pode acontecer abortos devido a idade dele?

Sim, mas o impacto da idade do homem na chance de aborto é 
bem pequena. 

Na ovorecepção, por que muitos médicos não transferem a fresco? 
Qual a melhor técnica?

Porque algumas vezes o processo não dá certo e ao tentar sin-
cronizar para transferir a fresco acaba gerando estresse e custos 
desnecessários com viagens/hospedagem/medicações. Desta forma, 
aumenta-se ainda mais a frustração.

Particularmente, prefiro congelar os embriões e apenas após pre-
parar o útero para a transferência. 

Quais exames são recomendados para a receptora antes da 
transferência?

Apenas os exames pré-concepcionais de rotina e as sorologias 
sugeridas pela ANVISA. 

Como é o preparo endometrio com óvulo doado?
É o mesmo tipo de preparo para transferência de embriões con-

gelados.
*Com o uso de óvulos doados, é indicado realizar exames do 

endométrio para prever possível dificuldade de implantação antes da 
primeira transferência, ou aguarda a primeira transferência e possível 
não implantação?*

Quase todos testes à venda são completamente inúteis, não sendo 
indicados em qualquer situação. A única condição que vale a pena 
investigar é a presença de hidrossalpinge, o que pode ser feito pela 
histerossalpingografia. 

*Ao utilizar óvulos doados e a receptora estar acima dos 40 anos, 
é indicado a transferência de 2 embriões?*

A chance de gravidez com óvulos doados é sempre a mesma, não 
depende da idade da mulher que vai engravidar. Pode-se escolher por 
transferir 1 ou 2 embriões. Quanto maior a idade da mulher, mais 
fortemente recomendamos transferir apenas 1 embrião, uma vez que 
o risco da gravidez é mais alto quanto maior a idade da mulher, não 
sendo prudente engravidar de gêmeos.

 *Dosar a progesterona antes da transferência de embriões, au-
mentam as chances de positivo principalmente em receptoras que 
estão na menopausa?*

Não há vantagens descritas sendo a dosagem totalmente dispen-
sável. Ela é utilizada apenas para aumentar a segurança de que tudo 
aconteceu como previsto. 

*No laboratório é possível ver a foto da doadora? O médico res-
ponsável pode ver a foto? Como ter confiança na ovorecepção sem 
ver foto?*

O programa vê as fotos e faz o pareamento. O médico responsável 
pode ver as fotos, mas também não pode mostrar às suas pacientes 
por exigência do Conselho Federal de Medicina. A confiança no progra-
ma vem com a confiança no serviço. Lembrando que um serviço não 
confiável pode mostrar fotos de uma pessoa que não seja a doadora. 

* Minha irmã pode ser minha doadora?*
Apenas com autorização judicial, pois o CFM exige doação sigilosa. 

Se sua irmã tiver mais de 35 anos a situação fica ainda mais difícil, 
pois a ANVISA exige que a doadora tenha no máximo 35 anos.

 
*Doadora com sangue O é mais difícil de encontrar? Qual é o tipo 

sanguíneo mais difícil?*
Segue a distribuição de tipos sanguíneos observadas no Brasil
O+ = 36%; O- = 9%
A+ = 34%; A- = 8% 
B+ = 8%; B- = 2%
AB+ = 2%; AB- = 0,5%
  
Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – mé-

dico ginecologista e obstetra, pós-graduado 
em Reprodução Humana
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POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, domingo
27 de dezembro de 2020

Declina voto
Renato Pupo (PSDB, foto) disse que a eleição do futuro 

presidente da Câmara ainda não foi debatida pela direção do 
seu partido. Os tucanos têm dois votos, do Pupo e do vereador 
eleito Bruno Moura. Ao ser indagado se votaria em Paulo Pauléra 
(PP) ou no Pedro Roberto Gomes (Patriota), o tucano não ficou 
em cima do muro: “Eu sou Pedro, porque acho que no quinto 
mandato, sem jamais ter presidido a Casa, ele merece uma 
oportunidade”. A candidatura de Pedro Roberto, portanto, tem 
ganhado musculatura. Se os dois tucanos votarem nele, pelo 
quadro que se desenha, em tese, já teria sete votos. Para ser 
presidente precisa de nove. Agora, para conseguir dois votos na 
disputa pela Presidência da Câmara é uma tarefa descomunal. 
Pauléra ainda não disse oficialmente se será candidato. Um 
anjo de plantação, que observa tudo lá de cima, antecipou que 
o progressista vai concorrer.  

Azarão
Paulo Pauléra (PP) anun-

cia oficialmente amanhã 
sua intenção de disputar 
novamente a Presidência 
da Câmara. Pelo que corre 
nos bastidores do Legisla-
tivo, dá para cravar que o 
progressista será candidato. 
Se sair vitorioso na eleição 
que acontece no dia 1º de 
janeiro, ele será presidente 
da Casa pela terceira vez. É 
inegável que o progressista 
tem boa parte da base alia-
da do governo a seu favor, 
entretanto, o vereador Pedro 
Roberto Gomes (Patriota), 
tido como “azarão”, também 
está trabalhando para con-
quistar votos.

Ações nefastas
A Câmara dos Deputados aprovou projeto que cria a Políti-

ca Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA), 
destinada a ajudar produtores rurais, indígenas, quilombolas 
e comunidades tradicionais a conservar áreas de preservação. 
Aprovado na forma do substitutivo do Senado, o projeto do 
deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR) será enviado à sanção 
presidencial. Para Bueno, o projeto é importante para “incentivar 
os proprietários rurais a preservarem o meio ambiente em busca 
do equilíbrio entre a produção agropecuária e a preservação”. O 
relator Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) recomendou a aprovação 
integral do texto dos senadores. “O bem-estar da sociedade de-
pende do ecossistema da natureza, e as perdas em sua proteção 
afetarão negativamente as populações. A decisão de proteger 
esses ecossistemas é, acima de tudo, uma escolha ética”, afir-
mou. Aliás, os parlamentares têm a obrigação de fiscalizar as 
ações nefastas do Executivo, tanto federal quanto estadual, que 
destroem os biomas brasileiros.

Populista
O presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
diz que o governo não tem 
demonstrado preocupação 
com o equilíbrio fiscal e o 
controle com os gastos pú-
blicos. Para ele, o governo 
está deixando de ser um 
governo popular para se 
tornar um governo populis-
ta. Isso se deve, diz ele, à 
desorganização do Planalto. 
“Tudo isso fica difícil quan-
do o próprio governo tenta 
dar sinais trocados para a 
sociedade. O que é popular 
é o que cabe no orçamento 
público, o que é populista é 
que a gente promete e o es-
tado não tem como pagar”.

Sequestrado
O que se espera é que 

a escolha do novo presi-
dente juntamente com os 
membros da Mesa Diretora 
seja limpa, sem aquele jogo 
sórdido que aconteceu no 
passado: vereador era ‘se-
questrado’, ficava ‘doente’, 
‘sumia do mapa’ para não 
votar em determinado candi-
dato. A manobra funcionava 
porque um voto na eleição 
da Câmara, que tem 17 
votantes, faz uma falta imen-
surável, ou seja, quebra o 
candidato que contava com 
o voto do fujão. Aliás, corria 
conversa de que eram dis-
tribuídos bombons, trufas e 
outros tipos de guloseimas.  

Sinal de respeito
Extremistas de direita 

esculhambam a Coronavac, 
cujo princípio ativo é pro-
duzido na China, defendida 
pelo govenador João Doria 
(PSDB). Para o grupo, que 
segue o presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido), a ideal 
é a vacina de Oxford em 
parceria com o Astrazeneca. 
Pois bem, o insumo desta 
vacina também é produzido 
por um laboratório chinês. 
Não tem jeito! Os extremis-
tas que quiserem se proteger 
do vírus terão de agradecer 
usando o gesto chinês: incli-
nar a cabeça olhando para 
baixo, sinal de respeito e 
humildade!

Disponíveis
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) retoma amanhã as 
indicações para concluir a 
equipe de primeiro escalão. 
Cargos que ainda estão 
disponíveis para aqueles 
que ainda têm esperança 
de se sentar numa cadeira 
confortável e ainda receber 
um salário generoso: Secre-
taria da Educação, Emurb, 
Guarda Municipal, Defesa 
Civil, Procon e para as duas 
subprefeituras dos distritos 
de Engenheiro Schmitt e de 
Talhado. Em tese, dá para 
arriscar um chute: Jean 
Dornelas (MDB), que não 
se reelegeu, pode ir para o 
Procon? A conferir!

Dantescos
Dois fatos dantescos na 

última semana: a prisão 
do prefeito do Rio, Marcelo 
Crivella (Republicanos), acu-
sado de formar quadrilha, e 
a viagem do governador João 
Doria (PSDB) para Miami, 
nos EUA. Crivella, que en-
terrou sua carreira, descan-
sa no seu apartamento na 
Barra da Tijuca. Doria, que 
tem pretensão de chegar à 
Presidência da República, 
saiu chamuscado pôr ter 
viajado para o exterior em 
plena pandemia. Deu um 
tiro no próprio pé! O tucano 
foi bombardeado por todos 
os lados. Isso vai refletir lá 
na frente…  

Aprovação de projetos 
de lei tem queda no 

último ano de mandato
A Câmara de Rio Preto 

está encerrando um ciclo 
de quatro anos dos atuais 
vereadores com uma que-
da aproximada de 8% de 
projetos de lei aprovados, 
comparando o primeiro ano 
do mandato (2017) com o 
último, agora em 2020.

Em 2017, segundo site 
oficial da Câmara, foram 
208 projetos de lei aprova-
dos pelo legislativo, enquan-
to em 2020 este número 
caiu para 191. Essa queda 
se mantém em relação aos 
outros anos também.

Comparando 2017 com 
2018, segundo ano do 
mandato, a queda foi de 
77,88%; e comparando 
2017 com 2019, tercei-
ro ano, a redução foi de 
20,19%.

Rio Preto tem 17 vere-
adores e, durante os qua-
tro anos de mandato, eles 
apresentaram, juntos, um 
total de 754 Projetos de Lei, 

desse número, 691 foram 
aprovados, ou seja, 91,64%. 
O ano em que menos se 
apresentou e aprovou proje-
tos foi 2018, com 75 apre-
sentados e 46, aprovados.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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Olímpia reestrutura secretarias e tem 
novos nomes para primeiro escalão

A Prefeitura de Olímpia 
propôs uma reestruturação 
administrativa que foi apro-
vada pela Câmara, alterando 
algumas pastas da adminis-
tração, conforme a Lei Nº 
4.571/2020.

O prefeito Fernando Cunha 
(PSD) renovou mais da meta-
de das secretarias e colocou 
em seu mandato novos nomes 
para algumas pastas.

Na Secretaria de Educa-
ção, Olímpia terá Sumaia Ga-
nej Domingues, formada em 
letras e com várias especiali-
zações. Sumaia foi professora 
de língua portuguesa na rede 
estadual de ensino durante 20 
anos, além de diretora aca-
dêmica da FAER, assessora 
pedagógica e, desde 2012, 
exerce o cargo de Supervisora 
de Ensino da rede estadual.

A Secretaria de Assistência 
Social estará nas mãos de 
João Batista Dias Magalhães. 
Formado em Ciências Jurídicas 
e Sociais, João é advogado há 
38 anos, especializado em Di-
reito Processual, Relações do 
Trabalho e Direitos Sindicais. 
Exerceu a função de Chefe 
do Posto de Atendimento ao 
Trabalhador em Olímpia, pela 
Secretaria das Relações do 
Trabalho do Estado de São 
Paulo e é o presidente do 

Diretório Municipal de Olímpia 
do Movimento Democrático 
(MDB). Detentor de sete man-
datos legislativos, tendo ocu-
pado também a Presidência da 
Câmara Municipal de Olímpia.

Edilson César de Nadai, que 
é o atual Secretário de Gestão 
e Planejamento, foi nomeado 
como Secretário de Governo 
para 2021. Edilson também já 
ocupou o cargo de Secretário 
Municipal de Assuntos Jurídi-
cos, de 2009 a 2016. Além 
disso, foi assessor jurídico par-
lamentar da Câmara de Olím-
pia e coordenador da Escola 
Superior de Advocacia - núcleo 
de Olímpia. Edilson é graduado 
pela UNESP de Franca.

Na pasta de Esportes, Lazer 
e Juventude, o prefeito Fernan-
do Cunha nomeou para 2021, 
Fernando Roberto da Silva, que 
é formado em administração 
de empresas e já atuou como 
Chefe de Gabinete da Câmara 
de Olímpia. Em 2011 foi eleito 
Conselheiro Tutelar e, depois 
de cumprir seu mandato como 
Conselheiro, retornou à Câmara 
como assessor legislativo. Em 
2016 Fernando foi eleito vere-
ador com 951 votos e sempre 
atuou em todas as demandas, 
porém, com um olhar direcio-
nado ao esporte, que é sua 
verdadeira paixão e construiu 
sua história de vida como atleta 
e treinador. Nestas últimas elei-

Da REDAÇÃO
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PREFEITURA

CÂMARA RIO PRETO

Para 2021 a Câmara pas-
sa por uma pequena renova-
ção, seis vereadores novos 
chegarão à Casa de Leis e 
11 deles serão mantidos e 
cumprirão mais um mandato.

ções, Fernando foi candidato a 
vereador novamente e ganhou 
com a expressiva votação de 
1.200 votos.

Turismo e Cultura em 2021 
estará nas mãos de Priscila 
Seno Mathias Netto Foresti, 
mais conhecida como Guegué. 
Também graduada em Letras, 
já foi vereadora em Olímpia e 
diretora administrativa do se-
manário jornal Planeta News. 
Priscila possui registro profis-
sional como jornalista e curso 
profissionalizante de chef de 
cozinha.

Além dessas mudanças, 
também foi anunciado o res-
ponsável pela Chefia de GA-
BINETE DO PREFEITO, Bruno 
dos Santos Guzzo, órgão que 
passou a ter atribuições de se-
cretaria com a reestruturação, 
contemplando a Divisão Admi-
nistrativa de Gabinete, Divisão 
de Comunicação e Divisão de 
Ouvidoria.

Vereadores terminam 
mandato com menos 
projetos de lei aprovados 
que no primeiro ano de 
mandato

Sérgio SAMPAIO

Outra definição é a secre-
taria de Zeladoria e Meio Am-
biente, que será comandada 
provisoriamente pelo secretário 
de Obras, Engenharia e Infraes-
trutura, Leandro Pierin Gallina, 
que continuará na pasta atual 
e acumulará a nova secretaria 
criada.

Segundo o prefeito reelei-
to, “as decisões levaram em 
consideração a experiência de 
cada um em suas respectivas 
áreas de atuação e a afinidade 
com os novos projetos da ad-
ministração para os próximos 
quatro anos”, ressalta Fernan-
do Cunha.

Fernando manteve alguns 
nomes nas secretarias, como 
foi o caso de Finanças, que 
continua com Mary Brito Silvei-
ra; Administração com Eliane 
Beraldo Abreu; Saúde com 
Marcos Roberto Pagliuco; e 
Agricultura com Fabrício Hen-
rique Raimundo.

Fernando Cunha, prefeito reeleito de Olimpia, reestrutura 
secretarias e apresenta novos nomes

Divulgação

Bolsonaro sanciona novo Fundeb sem vetos

O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou, sem vetos, o 
projeto de lei que regulamenta 
o novo Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação 
(Fundeb). O texto foi publica-
do em edição extra do Diário 
Oficial da União, na noite de 
sexta-feira (25), feriado de 
natal.

Estabelecido pela Emenda 
Constitucional nº 108/20, 
promulgada em agosto, o 
Fundeb dependia de uma lei 

regulamentando a forma do 
repasse dos recursos. Com as 
mudanças, o fundo se torna 
permanente a partir de 2021 
para financiar a educação in-
fantil e os ensinos fundamental 
e médio nas redes públicas.

O Fundeb é composto de 
20% da receita de oito impos-
tos estaduais e municipais, 
como ICMS, ITR e IPVA, e de 
valores transferidos de impos-
tos federais. Em 2019, o fundo 
custeou R$ 156,3 bilhões para 
a rede pública.

Com o novo fundo, o Con-
gresso aumentou a partici-
pação da União no financia-

mento da educação básica. 
A participação federal passa 
dos atuais 10% para 23%. O 
aumento é escalonado. No ano 
que vem, o percentual passa 
para 12%. Em 2022, 15%; em 
2023, 17%; em 2024, 19%; 
em 2025, 21%; e a partir de 
2026, 23%.

“Essa emenda ampliou a 
complementação a ser feita 
pela União ao Fundo, deu 
prioridade à educação infantil 
para aplicação dos recursos, 
fortaleceu os conselhos para 
maior fiscalização e controle, 
valorizou os profissionais de 
educação ao reservar 70% dos 

recursos do fundo para paga-
mento de sua remuneração, 
criou mecanismos para me-
lhoria de gestão, entre outros 
aprimoramentos”, informou 
Secretaria Geral da Presidência 
da República, em nota.

Da REDAÇÃO



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
27 de dezembro de 2020 COTIDIANOCOTIDIANO

  

Fátima Cruz
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FAZENDA 
AMAZONAS  - 
Para felicidade 
dos amigos, 
tudo indica que 
teremos ano 
que vem cesta 
de páscoa. 

UNIÃO - Os jovens Guilherme Batista e Sâmia Dias se casaram na semana passada. 
Por conta da pandemia, a cerimônia foi exclusivamente para os familiares. A coluna 
deseja toda felicidade do mundo para os pombinhos 

BOA AÇÃO  - A jovem Allana Gabriella Cegarra,  junto 
com a equipe do Rotaraty Inspiracion, participou de uma 
ação na tarde da última quarta-feira, que distribuiu brin-
des, presentes, lanches e refrigerantes para crianças ca-
rentes de Rio Preto, em comemoração ao Natal. 

HONRA AO MÉRITO  - A di-
retora do Hospital de Base 
de Rio Preto Amália Tieco 
recebeu o diploma de Cida-
dã Tanabiense, em Tanabi 
(SP). Nascida em Bauru, 
Amália segue fazendo mui-
to por Rio Preto, tanto que 
merecia também o título de 
Cidadã Rio-pretense.

CONVITE   - Ovadia Saadia escreveu 
que a primeira-dama Michele Bolsonaro 
recebeu na semana passada, em Brasí-
lia, CEO da Union Life Fabio Santos e a 
sócia-executiva Pricila Menin. Na pau-
ta,  o encontro mundial de primeiras-da-
mas que será realizado em Macau, em 
2021. Da esquerda para a direita: Fabio 
Santos, empresário; a primeira-dama 
Michele Bolsonaro; Gisele  Farinhas: 
diretora do conselho de mulheres da 
federação das câmaras de comércio ex-
terior e a advogada Pricila Menin. Um 
jantar foi servido para 200 pessoas.

Arquivo PESSOAL

Detento dorme e é 
flagrado com celular 
Um detento de 44 anos foi 

surpreendido por agente peni-
tenciário enquanto carregava o 
celular. O caso ocorreu, às 7h, 
na sexta-feira (25) no Centro de 
Progressão Penitenciária (CPP).

Segundo o boletim de ocor-
rência, o agente penitenciário 
foi até a Central de Flagrante 
da Polícia para registrar a apre-
ensão de um aparelho celular. 
Ele informou que no período da 
manhã, após a troca de plan-
tão, ao realizar a contagem dos 
detentos notou a ausência de 

um deles. O agente adentrou o 
alojamento M da Ala II e locali-
zou o detento.

O detento estava dormindo e 
ao seu lado havia um aparelho 
celular da marca Samsung e um 
carregador conectado a uma 
tomada de energia improvisada. 
Questionado sobre o aparelho, 
ele disse que o mesmo não era 
de sua propriedade e que não 
sabia de quem era. O aparelho 
e o carregador foram apreendi-
dos e encaminhados ao Distrito 
Policial para prosseguimento 
das ações da polícia judiciária.

Sue PETEK 

VACILOU

Mãe pede medida protetiva 
contra filho drogado

Um operador de máquina de 
46 anos foi preso ao ameaçar, 
com uma faca de cozinha, a sua 
mãe, uma aposentada de 83 
anos. O caso ocorreu às 8h30, 
no dia de Natal.

A polícia estava em patrulha-
mento quando foi acionada via 
Copom para atender ocorrência 
de violência doméstica. A apo-
sentada declarou aos policiais 
que poucos minutos antes o seu 
filho, que também mora no imó-
vel, estava com comportamento 
agressivo e queria trocar objetos 
da casa por drogas.

Ela informou que o mesmo 
é usuário de drogas sendo que, 
ao tentar impedi-lo, o seu filho 
a empurrou, em seguida, foi 
ameaçada com uma faca de 
cozinha. O objeto foi localizado 
e apreendido.

Os dois foram levados para a 
delegacia, o operador de máqui-
na ao ser interrogado, decidiu 
permanecer calado. Diante dos 
fatos, a mãe fez requerimento 
para medida protetiva contra 
o filho.

O homem foi preso e indi-
ciado pelo crime do artigo 140 
do Código Penal e permanece 
à disposição da justiça.

Sue PETEK 

APÓS AMEAÇA

INTOLERÂNCIA

ACUSAÇÃO MÚTUA

Cliente dá soco em encarregado de farmácia durante discussão

Um encarregado de farmá-
cia de 30 anos foi agredido e 
ameaçado de morte por um 
cliente na sexta-feira (25), às 
13h40, no Jardim Primavera. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima estava no seu 

horário de almoço, no interior 
do estabelecimento comercial, 
quando ouviu um cliente dis-
cutindo com as funcionárias.

O encarregado foi apurar 
o que estava acontecendo. A 
funcionária disse que o cliente 
estava nervoso porque a sua 

esposa iria tomar injeção e ele 
teria sido orientado a passar 
no caixa para fazer o paga-
mento. O encarregado tentou 
acalmar o cliente  porém levou 
um soco na boca.

Antes de entrar no veículo 
para ir embora da farmácia, o 

cliente disse que se estivesse 
armado daria um tiro no en-
carregado.

A vítima disse que o ho-
mem é cliente da farmácia 
e que caso seja necessário 
poderia apresentar os dados 
pessoais do agressor.

Sue PETEK 

Acidente em rodovia 
deixa dois feridos

Equipes do Corpo de Bom-
beiros de Olímpia e Samu de 
Guaraci e Altair foram socorrer 
duas pessoas na rodovia Ar-
mando de Salles Oliveira (SP-
322). O acidente ocorreu na 
tarde de sexta-feira (25).

A colisão foi entre dois 
veículos, que bateram late-
ralmente. Uma Parati de um 
homem de 44 anos, que reside 
em Altair, e o outro envolvido 
no acidente é um automóvel 
modelo antigo Gol, de um mo-
rador de 59 anos de Fronteira 
(MG). O motorista que condu-
zia a Parati sofreu ferimentos 
no braço e o condutor do Gol 
alguns cortes e fratura exposta 
no cotovelo esquerdo.

As vítimas foram levadas ao 
Pronto Atendimento em Altair. 
A equipe do Samu de Guaraci 
também esteve no local.

Sue PETEK 
redacao@dhoje.com.br

OLÍMPIA

Caso aconteceu no Centro de Progressão Penitenciária 
de Rio Preto

Divulgação

Acidente lateral entre veículos deixou duas pessoas feridas próximo à Olímpia

Olímpia 24 HORAS

Ceia de Natal entre namorados vira caso de polícia

Após discussão familiar, meia 
hora antes da comemoração do 
Natal, uma mulher de 41 anos 
foi agredida por seu namorado, 
um engenheiro civil de 44 anos. 
A agressão ocorreu em um apar-
tamento localizado na Avenida 
Philadelfo Gouveia Neto.

A vítima compareceu ao 
plantão policial dizendo que foi 
amasiada com o engenheiro por 
três anos, mas que agora estão 
apenas namorando. Ela disse 

que na noite da véspera de Natal, 
às 23h30, houve uma discussão 
entre ambos por motivos de 
desavenças familiares. Em certo 
momento foi agredida pelo na-
morado com socos, chutes, mor-
didas em seguida foi derrubada 
no chão. Em seu corpo também 
foram feito diversos riscos com 
uma faca, além de hematomas 
e sinais pelo corpo.

Posteriormente o engenheiro 
disse em tom de ameaça: “Você 
não sabe o que sou capaz de fa-
zer”. A vítima conseguiu se livrar 

do namorado e tentou ligar para a 
polícia, porém o mesmo arrancou 
o aparelho celular de suas mãos 
e arremessou com força contra 
o solo e danificou por completo 
o telefone.

O engenheiro correu para 
o quarto da namorada, onde 
permaneceu trancado e bateu 
diversas vezes a cabeça contra a 
parede. Em seguida ligou para a 
sua mãe, que foi até o local jun-
tamente com seu companheiro. 
O engenheiro acusou a namorada 
de tê-lo agredido e chamou a 

polícia.
A vítima autorizou ser foto-

grafada para que seja anexado 
junto ao boletim de ocorrência 
e para que sejam constatadas 
as lesões. Ela informou que foi 
a primeira vez que isso ocorreu 
e foi orientada a comparecer na 
DDM para dar prosseguimento 
nas investigações. Também se 
comprometeu a fornecer o en-
dereço correto do engenheiro. Foi 
expedida requisição do IML para 
a vítima, bem como pericia para 
o aparelho celular.

Sue PETEK 
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Diabetes tipo 2 e 
a prática de 

atividade física

O organismo com diabetes tem dificuldades de pro-
duzir o hormônio insulina em quantidade suficiente para 
haver a metabolização da glicose. A consequência disso 
é o aumento do nível de glicemia. A este processo deu-se 
o nome de diabetes. 

O Diabete tipo 2 é caracterizado pelo excesso de açú-
car no sangue e aparece com mais frequência após os 40 
anos porém pode ocorrer até em bebês , veja a tabela: 

IDADES AFETADAS
* Bebês (0 a 2 anos): muito rara
* Crianças (3 a 5 anos): muito rara
* Crianças (6 a 13 anos): muito rara
* Adolescentes (14 a 18 anos): rara
* Jovens adultos (19 a 40 anos): comum
* Adultos (41 a 60 anos): muito comum
* Idosos (60 anos ou mais): muito comum
Por ser uma doença metabólica , o ideal é fazer o 

metabolismo trabalhar em favor do seu corpo , para 
que o próprio organismo elimine o excesso de açúcar e 
neutralize a doença . 

A glicose é fonte predominante de energia nos primei-
ros minutos de exercício. Assim, a atividade física tem 
função parecida com a insulina quanto à utilização de 
glicose pela célula.

O exercício aumenta a sensibilidade dos tecidos cor-
porais à insulina - fazendo com que o corpo metabolize 
a glicose com mais facilidade. 

Exercícios de contração muscular são importantes  , 
isso porque as contrações musculares repetidas estimu-
lam componentes da membrana celular. Isso faz com 
que as proteínas celulares carreguem mais facilmente a 
glicose para dentro da célula. Além de controlar o nível 
de açúcar no sangue, o exercício pode, a longo prazo, 
diminuir a dependência da suplementação de insulina. 

A corrida é um ótimo exercício, que dá condicionamen-
to, ajuda a perder gordura, melhora a respiração, diminui 
a ansiedade e ativa a circulação sanguínea. Na rua ou na 
esteira, a pessoa com diabetes se beneficia da prática. 

Existem evidências científicas de que a prática de 
atividades físicas 6 vezes por semana de apenas 20 a 
30 minutos por dia é capaz de reduzir a glicose  , pois , a 
atividade fqueima este excesso e transformá-em energia 
para o próprio corpo .

A atividade física deve ser moderada, isto é de 30 a 
40% a máxima da sua capacidade cardiovascular. Na 
prática é conseguir conversar andando rápido, é sentir a 
aceleração do coração, porém, que não fique ofegante . 

A atividade em ritmo moderado possui a capacida-
de de desencadear os mediadores químicos capazes 
de mudar o metabolismo favoravelmente ao físico em 
ação. Inclusice a Irisina que é um desses mediadores 
em pesquisas recentes é capaz de enfraquecer a ação 
do Covid-19. 

É bom lembrar que O portador de diabetes - devida-
mente controlado - pode praticar exercícios durante o 
mesmo tempo, frequência e intensidade que qualquer 
outra pessoa sem a doença. 

Podemos citar como benefícios da prática de exercí-
cios para diabéticos os seguintes itens: 

* melhora o aproveitamento da glicose pelos mús-
culos;

* aumenta a ação da insulina;
* melhora a sensibilidade celular à insulina;
* diminui o colesterol ruim e aumenta o bom;
* diminui a gordura corporal e perda de peso;
* diminui a taxa de açúcar no sangue;
* diminui a resistência à insulina.
Assim, uma das grandes consequências positivas que 

uma pessoa mais ativa fisicamente pode ter é a diminui-
ção da necessidade de quantidade dos medicamentos 
que manejam a diabetes, já que a insulina fica mais ativa.

Portanto, pratique exercícios de forma recreativa ou 
escolha uma atividade que te faça bem . o importante 
é estar em movimento dentro da variedade de ativida-
des que podemos realizar . Só não pode ficar parado ! 
Mexa-se!

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, 
especialista de coluna vertebral e gestora do projeto 
Low carb nutrição inteligente e evolução pessoa, 
criadora do método 3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer
@low_carboficiall
@espacoanaJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
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EM 11 MESES

Catanduva gera 2,2 
mil vagas de trabalho

Catanduva gerou 2.259 
postos de trabalho, em 11 
meses, apesar da pandemia. 
Foram 531 novas vagas so-
mente no mês de novembro, 
segundo dados do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged). Esse 
é o segundo maior número 
de contratações de 2020, 
perdendo para agosto, que 
teve 710 registros em car-
teira.

Os números divulgados 
nesta quarta-feira, dia 23, 
mostram que o resultado 
do mês passado foi puxado 
pela construção civil, com a 
contratação de 210 funcio-
nários.

Em seguida está o setor 
do comércio, que por conta 
das vendas de final de ano, 
gerou 121 novos postos de 
trabalho. Em terceiro lugar 
está a indústria, com 141 
contratações e, em quarto, 
o setor de serviços, com 79 
funcionários admitidos.

Como consequência do 
término da safra da cana-
-de-açúcar, a agropecuária 
fechou o mês no vermelho, 
com 20 demissões.

“Um dos setores que 
mais chamaram a atenção 
nesse fim de ano foi o co-
mércio, com o número bem 
expressivo de contratações. 
São pessoas contratadas 
para atuar de forma tempo-
rária e que, de acordo com 
o trabalho que executarem, 
têm chances de ficar”, des-
taca a secretária de Desen-
volvimento, Beatriz Trigo.

Oito meses no azul - O 
Painel de Informações do 
Caged revela que, dos 11 
meses de 2020, Catanduva 
teve saldo positivo em oito. 
Janeiro teve 413 postos de 
trabalho formais, fevereiro 
368, junho 235, julho 267, 
agosto 710, setembro 332 e 
outubro 223. Apenas março, 
abril e maio tiveram resul-
tados negativos. No ano, o 
saldo é positivo em 2.259.

Da REDAÇÃO

EDITAL

RIO PRETO

Rio Preto está com 50.608 
pessoas endividadas neste mês 
de dezembro, segundo levan-
tamento da Acirp (Associação 
Comercial e Empresarial de Rio 
Preto). O número representa 
um aumento de 52,7% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado. 

Ainda de acordo com os 
dados da Acirp, a faixa etária 
entre 40 e 50 anos tem mais 
da metade dos devedores. As 
mulheres também aparecem 
em maio quantidade que os 
homens entre os endividados, 
com 23.050 mulheres contra 
14.024. No entanto, vale res-
saltar que 13.534 não tiveram 
o sexo informado. 

Com o aumento de deve-
dores, o valor acumulado das 
dívidas também subiu. Em 2019 
eram 62.329 dívidas que tota-
lizavam R$ 49,3 milhões. Em 
2020 são 112.686 dívidas com 
o valor acumulado de R$ 72,1 
milhões. A maioria das dívidas 
está entre R$ 500 e R$ 1.000.

“Esse aumento é muito por 
conta da pandemia, já que 
muitos trabalhadores perderam 
o emprego, gerando uma queda 

Comércio tem 50,6 mil 
inadimplentes; maior parte 

acima dos 40 e mulher

na receita e consequentemente 
se endividando. Essa inadim-
plência acaba afetando a expec-
tativa de vendas das empresas 
neste fim de ano, já que são R$ 
72 milhões que não entram no 
caixa das empresas”, afirmou o 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Dívida acumulada de consumidores do comércio de Rio Preto bateu R$ 71 mi em dezembro

economista André Yano.
Com a inadimplência cres-

cendo, os comerciantes devem 
ficar atentos aos riscos de tomar 
calote. “Uma dica é verificar o 
crédito do consumidor caso for 
receber em cheque ou boleto. 

Outra importante seria ação dar 
preferência para o uso do cartão 
de crédito, já que se o cliente 
ficar inadimplente, a dívida será 
com a empresa responsável 
pelo cartão”, comentou o eco-
nomista. 

Arquivo DHOJE 

REGIÃO
CDHU lança parcelamento para 460 mutuários

A Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Urbano 
(CDHU) está oferecendo nova 
oportunidade para 6.402 mu-
tuários que passam por dificul-
dades para quitar as prestações 
de seus imóveis durante a pan-
demia. 

Essas famílias foram se-
lecionadas pela companhia 

moradia digna às pessoas que 
mais precisam. É justamente 
essa parcela de mutuários a 
mais afetada pela crise e que 
agora passa a receber um aten-
dimento diferenciado por parte 
da CDHU para ajudar a superar 
este momento de dificulda-
de”, explicou. Iapequino ressal-
tou, porém, que a maioria dos 
contratos administrados pela 
Companhia “está adimplente, 
em dia”. “Importa destacar a 
relevância do pagamento das 
prestações pelos mutuários, 
mesmo durante a pandemia, 
para manter os investimentos 
da CDHU na construção de no-
vas habitações, para que mais 
famílias de baixo poder aquisitivo 
possam realizar o sonho da casa 
própria”, afirmou.

 A CDHU está enviando pelo 
correio uma carta aos mutuários 
selecionados, explicando as 
condições para aderir a essa 
oportunidade de regularização 
dos débitos. Todas as informa-
ções sobre essa ação também 
podem ser obtidas pelo Alô 
CDHU (0800-000 2348) ou 
pelo o site www.cdhu.sp.gov.br

Da REPORTAGEM

Mutuários da CDHU podem parcelamento de dívidas

Arquivo DHOJE 

por atenderem dois requisitos: 
estavam com os pagamentos 
rigorosamente em dia até de-
zembro de 2019 e atrasaram 
parcelas neste ano em razão da 
Covid-19. A primeira chamada 
ocorreu no mês de novembro.

 Na regional de São José do 
Rio Preto, segundo assessoria 
de imprensa do CDHU, são 
460 proprietários de imóveis 

inadimplentes que se encaixam 
no benefício, o que representa 
cerca de 8% dos mutuários in-
clusos no programa.

“Estamos proporcionando 
aos mutuários que tiveram 
sua capacidade de pagamento 
comprometida em razão da 
pandemia a possibilidade de 
regularizar seus débitos em 
condições satisfatórias”, afirmou 
o presidente da CDHU, Reinaldo 
Iapequino.

Os mutuários beneficiados 
poderão optar pelo pagamento 
à vista do débito sem juros de 
mora nem multa. Outra opção 
oferecida pela CDHU é o par-
celamento do débito pelo prazo 
remanescente do contrato, sem 
entrada e também sem cobran-
ça de juros e mora, sendo que 
a prestação mínima mensal não 
poderá ser inferior a R$ 52,25. 

Os mutuários que optarem 
pelo parcelamento do débito 
terão uma carência de 30 dias 
para realizar o primeiro paga-
mento.

“O objetivo do programa 
habitacional de interesse social 
do governo do Estado é garantir 
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O Procon-SP encaminhou ofício ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) manifestando sua preocupação com 
as várias reclamações de consumidores surpreendidos com 

depósitos em suas contas bancárias que seriam de empréstimos 
consignados. Os benefi ciários questionam que não concordaram 
em contratar o empréstimo.
De acordo com as reclamações, apesar de os benefi ciários tentarem 
solucionar o problema com as instituições fi nanceiras responsáveis 
pelos depósitos, enfrentam difi culdades para cancelar a contratação, 
obter o estorno e devolução dos valores cobrados.
O documento foi encaminhado com o objetivo de solicitar ao 
instituto que não faça o desconto no benefício enquanto as 
instituições fi nanceiras não comprovarem que o empréstimo foi 
autorizado pelo consumidor; e ainda que não promova nenhuma 
operação de empréstimo consignado a partir de outubro de 2020, 
a não ser que a instituição fi nanceira comprove em cada caso que o 
consumidor indicado como contratante autorizou expressamente a 
operação.
“É inadmissível que alguém seja considerado devedor de um 
empréstimo que não solicitou, principalmente quando os 
pagamentos são em descontos no contracheque, sem que ele 
tenha direito sequer de negociá-los. Trata-se de prática abusiva e 
esperamos que o INSS imediatamente interrompa os descontos até 
que fi que comprovado que o empréstimo foi autorizado”, defende 
Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.
O Procon-SP pede também que a autarquia analise e se manifeste 
com relação a medidas para suprimir o problema em questão, 
que apure eventual ocorrência de práticas infrativas e que crie 
mecanismos para mitigar os danos sofridos pelos consumidores e 
expurgue do mercado de consumo a referida conduta.
Crescimento das Reclamações
Demandas sobre crédito consignado tiveram um aumento 
expressivo: de janeiro a novembro do ano passado foram 2.290 
registros e no mesmo período deste ano, 5.426, o que representa 
um crescimento de 137%.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a Política 
Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, a garantia 
de adequação do serviço e o respeito à sua dignidade, saúde e 
segurança.

Divulgação

O PÓS-COMPRAS DE NATAL, VEM 
AÍ O DIA NACIONAL DA TROCA

PROMOÇÃO 
NA INTERNET E 
O DIREITO DO 
CONSUMIDOR INSTITUIÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

MANIFESTA SUA PREOCUPAÇÃO COM AS REITERADAS 
DEMANDAS RELACIONADAS A EMPRÉSTIMOS 

CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Divulgação

O principal direito 
atrelado às promoções 

e os direitos existente 
para os consumidores está 
caracterizado em geral por 
todas as compras realizadas 
fora do estabelecimento 
comercial, à longa 
distancia, presente está o 
direito de arrependimento 
ou, prazo de re� exão.
É o direito de arrepender-
se onde o consumidor 
pode devolver o produto 
e ressarcir-se dos valores 
eventualmente pagos em 
sua totalidade .
Dentro das promoções na 
internet, a contratação é a 
angústia dos que compõem 
a relação de consumo, pois 
gera indagações tanto ao 
consumidor para que não 
seja lesado, como para o 
fornecedor da qual corre 
o risco principalmente no 
que tange ao pagamento e a 
con� ança que este deve ter. 
Assim a contratação:
[...]é um elemento 
inseguro, pois o fornecedor 
não aparece materializado 
por intermédio de um 
vendedor, o fornecedor 
não tem mais “cara”, 
tem sim uma marca, um 
nome comercial, uma 
determinada imagem, 
um marketing virtual ou 
televisivo, uma estratégia 
de telemarketing. O 
fornecedor não tem o 
endereço comprovável, 
mas apenas “informações”. 
Do fornecedor não se sabe 
se quer se é realmente um 
pro� ssional, pois dada a 
diminuição dos custos de 
oferta e de transação que a 
internet traz.
Por isso diz-se que na 
internet, é de extrema 
importância o período 
pré-contratual, pois nele 
está toda a estratégia do 
marketing, da publicidade 
e das práticas comercias 
desenvolvidas.

Procon-SP envia 
ofício ao INSS

Passada a euforia do 
Natal, começam as 
trocas de produtos, 
se não tiver defeito a 

troca não é obrigatória. Outra 
preocupação do consumidor 
é com os gastos realizados, 
o consumidor deve ter a 
consciência de gastar somente 
aquilo que dispõe, calculando a 
verba que possui e fazendo uma 
estimativa dos futuros gastos das 
dívidas já existentes.
Neste periodo  muitas lojas 
costumam realizar ofertas de 
produtos que sobraram em 
seus estoques, os chamados 
‘saldões’ ou ‘queima de estoque’. 
Para aqueles que desejam 
aproveitar essas liquidações, nos  
preparamos  algumas orientações 
aos  consumidores. A principal 
dica é comprar apenas o 
necessário e dentro do limite 
de seu orçamento, evitando 
compras com juros, uso do limite 
do cheque especial e rotativo 
do cartão de crédito, operações 
fi nanceiras que tem taxas de 
juros de até 360% ao ano.
O consumidor deve evitar 
compras por impulso, 
principalmente quem já estiver 
com o orçamento comprometido 
pelos gastos feitos em dezembro 
e com as tradicionais despesas 
de início de ano: IPVA, IPTU, 
material e uniforme escolar, 
férias, etc.”,.
Para o consumidor que decidir 
ir às compras, é importante fi car 
atento e observar as seguintes 
dicas:
– Antes de comprar, é 
importante verifi car as ofertas 
antecipadamente por meio de 
folhetos publicitários, encartes, 
entre outros. Assim, será possível 
defi nir previamente quais itens 
precisa adquirir. O Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) 
determina que o fornecedor é 
obrigado a cumprir toda oferta 
de produtos que veicular;
– Evite fazer compras de forma 
apressada. Não deixe de verifi car 
o estado do produto, seu 
funcionamento e se o conteúdo 

confere com os dados apontados 
na embalagem. O manual de 
instruções deve estar em língua 
portuguesa;
– Todo produto durável (roupas, 
móveis, roupas, eletrodomésticos, 
eletroeletrônico, entre outros) 
possui garantia legal de 90 
dias. Se o fabricante conceder 
garantia contratual, o produto 
adquirido deve ser acompanhado 
de um certifi cado de garantia. 
A garantia legal soma-se a 
contratual;
– Garantia estendida não é 
obrigatória;
– No caso de itens vendidos 
com pequenos defeitos (roupas 
com manchas ou descosturadas 
ou móveis/eletrodomésticos 
com partes amassadas, riscos, ou 
ainda, de mostruário), exija que 
a loja coloque detalhadamente 
na nota fi scal, recibo ou pedido 
os problemas apresentados. Para 
tais problemas, não há garantia;
– Muitas lojas que promovem 
liquidações não entregam 
o produto na residência do 
consumidor, tendo ele próprio 
que transportá-lo. Essa 
informação deve ser prestada 
de maneira clara e antes do 
fechamento do negócio. No 
caso de entrega em domicílio 
no Estado de São Paulo, a 
‘Lei da Entrega’ determina 
que o fornecedor deve marcar 
data e turno para a entrega da 
mercadoria;
– Mercadorias entregues em 
domicílio devem ser conferidas 
no momento do recebimento. 
Se houver alguma irregularidade, 
devolva o produto com 
especifi cação do problema 
anotado na nota de entrega 
e entre em contato com o 
estabelecimento para solucionar 
a questão;
– O CDC não obriga os 
fornecedores a trocar os 
produtos por motivo de cor, 
tamanho ou gosto. Nestes 
casos, a loja só terá que 
trocar a mercadoria caso 
tenha prometido. Solicite esse 
compromisso por escrito, em 
etiquetas ou nota fi scal, por 
exemplo;
– Se o produto apresentar 
algum problema que o torne 
impróprio para o consumo, o 

fornecedor tem 30 dias para 
resolver a pendência. Se não o 
fi zer, o consumidor tem direito 
de exigir a troca da mercadoria 
por outra igual ou a devolução 
da quantia paga com correção 
monetária. Pode, ainda, requerer 
o abatimento proporcional do 
preço;
– Quanto ao pagamento, é 
recomendável indagar quais 
são as opções oferecidas pela 
loja e compará-las com seus 
recursos fi nanceiros. Se não 
for possível pagar à vista, o 
consumidor deve ler o contrato 
de fi nanciamento com atenção, 
riscando os espaços em branco. 
O estabelecimento é obrigado a 
informar a taxa de juros aplicada 
e o total da compra a prazo;
 Os cheques pré-datados devem 
ser emitidos nominais à loja. 
O consumidor deve anotar no 
verso o dia combinado para 
o depósito e exigir que essa 
informação conste na nota 
fi scal;
Atenção! Antes de concretizar 
a compra, solicite ao 
vendedor que teste produtos 
eletroeletrônicos e aqueles que 
funcionam à pilha.

Compras fora do 
estabelecimento comercial
Nas compras de produtos 
realizadas pela internet, por 
reembolso postal, telefone, 
catálogo ou qualquer outra 
forma que seja fora do 
estabelecimento comercial, o 
consumidor poderá desistir da 
compra em até sete dias após o 
recebimento da mercadoria ou 
da assinatura do contrato e, se 
tratando de um serviço, a partir 
da data da contratação.
O consumidor deve formalizar, 
por escrito, a sua desistência e, 
se for o caso, devolver o produto 
recebido. Nesses casos, terá 
direito a devolução integral de 
qualquer valor que tenha sido 
pago (inclusive despesas com 
frete).
Nesta época o volume de 
reclamações no Procon aumenta, 
dentre as ais frequentes estão  as 
ofertas que são anunciadas e não 
cumpridas, produtos se preço em 
vitrines e produtos com defeito. 
Xô, 2020 – que venha 2021.
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Edital Resumido de Notificações de Lançamentos 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Departamento de Tributos Mobiliários, NOTIFICA os 
contribuintes abaixo relacionados dos lançamentos de tributos municipais referentes a processos de 
abertura, alteração ou regularização de inscrição junto ao Cadastro Mobiliário Municipal, devendo o 
pagamento ser realizado de acordo com os dados apurados em diligência fiscal, em conformidade com a 
legislação vigente. 
De acordo com o artigo 7º da Lei Municipal nº 13.655/2020, “presume-se ciente o administrado cinco  
dias corridos após a publicação do Edital no Diário Oficial do Município. “ 
A guia para recolhimento do tributo está disponível no endereço eletrônico: 
www.riopreto.sp.gov.br, lista de serviço: "Impostos", item: "Guia para Quitação de Débitos", por 
meio do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php 
ou nas unidades do Poupa Tempo e Prefeitura Regional Norte. Após vencimento o valor ficará 
sujeito aos acréscimos legais. 
A segunda via da notificação, contendo a base legal e de cálculo do lançamento, pode ser solicitada ao 
Departamento de Tributos Mobiliários por meio do e-mail: semfaz.dtm@riopreto.sp.gov.br ou WhatsApp 
(17) 3201-1314. 

 

 
Protocolo 

Inscrição 
Municipal 

 
Razão Social 

 
Tributos 

 
 

2020247151 

 
 

3086750 

 
TAMBELLINI DE OLIVEIRA 
COSMETICOS LTDA 

 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020278395 

 
 

3760530 

 

FALAVINA AUTO CENTER LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020289987 

 
 

3715040 

 
HARUY RIO PRETO 
RESTAURANTE LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020191573 

 
 

3189310 

 
RAMOS & DESIDERIO LOCAÇÃO 
DE MAQUINAS LTDA ME 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 

 
 

2020305215 

 
 

3220190 

 
PATRICIA HELENA SCARAMBONE 
ME 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020304072 

 
 

3770010 

 

LKS NEGÓCIOS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020304269 

 
 

3723010 

 
MV HAMBURGUERIA LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020304284 

 
 

3768300 
EMAGRECA-SE CENTRO DE 
CONDICIONAMENTO FISICO 
LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020304304 

 
 

3765700 

 
BIGBRECK INKJET COMÉRCIO DE 
PEÇAS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020304355 

 
 

3767710 

 
ANDRE ALVES FERREIRA 
SERVICOS EM TECNOLOGIA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020304391 

 
 

3767780 

 
H FERNANDO CILIANO 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020304623 

 
 

3767770 

 

RODOLFO RODRIGUES BORGES 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020304631 

 
 

3515580 

 

IMOBILIARIA PLAZA SUL LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020304653 

 
 

3767380 

 

CONSORCIO VIDA MELHOR 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

 
 

2020304674 

 
 

3275800 

 
ECOTRAT TRATAMENTO DE 
ÁGUA LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020304761 

 
 

3151710 

 

DFRUTAS BRASIL LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020304139 

 
 

3167860 

 
J Y SORVETES LTDA ME 

 
 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020305027 

 
 

3752660 

 
HEDER RAPHAEL FRIGO ME 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020305042 

 
 

3769900 

 
IRB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020305136 

 
 

3770240 

 
J M LOBATO SILVA SERVICOS 
MEDICOS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020305160 

 
 

3770210 

 
SJR REPRESENTACOES LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020305244 

 
 

3724650 

 
BOLOS TIA NEIS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020305254 

 
 

3747240 

 
COMERCIAL MULT TINTAS RIO 
PRETO LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020305310 

 
 

3770270 

 
M D 2 GESTAO DE NEGOCIOS 
LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

 
 

2020304758 

 
 

3538260 

 
HOMEPOXY CONSTRUTORA 
LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020304815 

 
 

3674140 

 
SOL & MAR RIO PRETO ARTIGOS 
DO VESTUÁRIO LTDA 

 
Taxa de Localização 

 
 

2020304848 

 
 

3016000 

 
PRADO FERTILIZANTES LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020304861 

 
 

3732060 

 

G S S PEDAL CAFE LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020306293 

 
 

3317150 

 

FATOR K ENGENHARIA LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020306065 

 
 

3771230 

 
CCL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 
LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020306071 

 
 

3750450 

 
JM OFFICE RIO PRETO 
COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020306081 

 
 

3744340 

 

DC ODONTOLOGIA EIRELI ME 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020306093 

 
 

3771470 

 

ANDRÉ DE CASTRO DORNELES 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
ISSQN - FIXO 

 
 

2020306106 

 
 

3771050 

 
PINHABEL & PINHABEL 
SERVICOS MEDICOS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

 
 

2020306117 

 
 

3764360 
ESPLENDOR COMERCIO DE 
CONFECÇOES RIO PRETO EIRELI 
ME 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020306127 

 
 

3763780 

 
FAST BRONZE FRANCHISING 
LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020306168 

 
 

3768520 

 
BEAM ON SERVIÇOS EM FÍSICA 
MÉDICA LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020306182 

 
 

3765270 

 
GDS PARTICIPAÇÕES & GESTÃO 
EMPRESARIAL LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020306192 

 
 

3770690 

 
EMANUEL DA COSTA SILVA ME 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020306214 

 
 

3649540 

 
COMERCIAL KIBARATO ARTIGOS 
DE PAPELARIA EIRELI 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020306233 

 
 

3195710 

 
RBM WEBSHOP RELÓGIOS DO 
BRASIL LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020306274 

 
 

1245750 

 
CAMPOS & LIMA CLINICA 
MEDICA LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020306134 

 
 

3771130 

 
COBASI COMÉRCIO DE 
PRODUTOS BÁSICOS E 
INDUSTRIALIZADOS LTDA 

 
 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 

 
 

2020306141 

 
 

3771100 

 

BEKEL TEXTIL EIRELI 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020306176 

 
 

3770660 

 
DORREAK APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020306205 

 
 

3770920 

 
ROMANO CALIL SERVICOS 
MEDICOS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020306235 

 
 

3770670 

 
KAIROS ENGENHARIA E 
AVALIACOES LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020306295 

 
 

3771270 

 
ILUMINACASA COMERCIO DE 
ELETRONICOS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 
 

2020306314 

 
 
 

3770360 

 
 
NIX SERVIÇOS COMBINADOS DE 
ESCRITÓRIO LTDA 

 
 
 
 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020304409 

 
 

3733050 

 
 
REI DAS LOJAS COMÉRCIO DE 
ELETROELETRÔNICOS - EIRELI 

 
 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020304151 

 
 

3768550 

 
 
LUAN G J VIEIRA ARENA L7 
LTDA 

 
 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 

 
 

2020304172 

 
 

3768610 

 
 
EMS PIZZARIA E ALIMENTOS 
LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020304134 

 
 

3769830 

 
CGJ COMÉRCIO DE 
COMPRESSORES E MÁQUINAS 
LTDA 

 
 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020304158 

 
 

3710210 

 
 
SBF COMERCIO DE PRODUTOS 
ESPORTIVOS LTDA 

 
 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 

2020192869 

 

3287480 
 
VALDIR SANTOLIQUIDO ME 

 
 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020222918 

 
 

1307660 

 
 
N J BRIGO E CIA LTDA 

 
 
 
 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020296894 

 
 

3753890 

 
 
T S ALVARES COMERCIO DE 
ÁGUA E GÁS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020305545 

 
 

1417390 

 
 
F. C. DOLCE - MODA E AÇAÍ 

 
 
 
 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 

 
 

2020305561 

 
 

3226480 

 
 
LOTÉRICA MANDALA LTDA 

 
 
 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
2020305572 

 
3683300 

CARLA ROBERTA TAVARES 
ATANAZIO VETORASSO LTDA 

 
 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 

2020305597 

 

3324590 

 
ROBERTO VINICIUS BEGA 
CIENCIA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 

2020305721 

 

3286400 
 
LOJAS RENNER S/A 

 
 
Taxa de Publicidade Luminosa 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 

2020305749 

 

1078730 

 
LIBERTATEM CLINICA MEDICA 
LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 

2020305764 

 

3711940 
 
BRUNA ALVES ANDRADE 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
ISS 

 

2020305781 

 

1251390 
 
PATRICIA G MENEGHINI ME 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 

2020305788 

 

3767510 
 
CONSORCIO CIDADE NOVA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

2020305813 

 

3761710 
 
RPCOLOR FOTOGRAFIAS LTDA 

 
 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 

2020305826 

 

955490 
 
P. A. SECCHES 

 
 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 

 

 

2020305834 

 

3506900 
 
EQUIPLAB EQUIPAMETOS EIRELI 

 
 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 

2020305841 

 

3687050 

 
JOSE MARIA JOAQUIM DA SILVA 
TRANSPORTES 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

2020305851 

 

3241700 

 
MARSOLA INCORPORADORA E 
CONSTRUTORA LTDA 

 
 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 

2020305874 

 

3293020 

 
P H W COMERCIO E SERVICOS 

LTDA ME 

 
 
 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 

2020305927 

 

3410840 

 
ZAIRAH COMERCIO E 
EXPORTAÇÃO LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

2020305962 

 

1185120 

 
HIDRO BOMBAS - RIO PRETO 

EIRELI 

 
 
 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
São José do Rio Preto, 23 de dezembro de 2020. 

Celso Henrique Fazan Branco 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP/SEMFAZ 

17 3353-2447 - diario.oficial@dhoje.com.br - comercial@dhojeinterior.com.brAnuncie:

Publicidade Legal A7&Edital
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Sérgio Sampaio

DOMINGO, 27 DE DEZEMBRO DE 2020

20 ANOS 
EM 2021 

Completamos em julho próximo 20 anos no ar com o pro-
grama JORNAL DO TRABALHADOR, sempre em defesa 
dos trabalhadores levando informações de forma direta e 

clara. 
Agradecemos a todos os parceiros e sindicatos que nos ajudaram 
a chegar a este momento. Que em 2021 possamos estar juntos 
neste novo ano que está se aproximando.


