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Rio Preto tem 29,6 mil aposentados 
vivendo com apenas um salário mínimo

SEGUNDO INSS

Bruno mantém 
família Marinho 
viva na política

Quando ter mais 
votos não garante 
a vitória na eleição

Filho do ex-vereador José 
Carlos Marinho, mais conheci-
do como Marinho da Casa das 
Bombas, vereador em Rio Preto 
por quatro mandatos seguidos, 
Bruno fala do legado da família 
em relação à política.Ele foi 
eleito vereador com 2.712 
votos, pelo Patriota.    Pág.A3

O Coletivas foi uma candi-
datura do Psol com expressiva 
votação, mas não obteve a 
cadeira na Câmara de Rio Preto 
por causa do quociente eleitoral. 
Para o cientista político Araré 
Carvalho, o sistema pode não 
ser o ideal mas limita o abuso 
do poder econômico.       Pág.A3Bruno Marinho das Bombas Coletivas, candidatura do Psol: votação expressiva, mas sem vaga

Atualmente Rio Preto tem 
66.286 aposentados, que re-
presentam 13,8% da popula-
ção. Segundo o INSS, 29.696 
dos idosos recebem apenas 
um salário mínimo. Casos 
como do aposentado Antônio 
Rezende Vasconcelos, 74 
anos. “O reajuste totalmente 
desproporcional e não acom-
panha a inflação”, diz. Cele-
brado neste domingo (24), o 
Dia Nacional do Idoso foi cria-
do para promover uma reflexão 
sobre a situação de saúde e 
bem-estar desta parcela da 
população.                     Pág.A5

Semae entrega 
obra de água
 na Estância 

Santo Antônio
O Semae – Serviço Mu-

nicipal Autônomo de Água é 
Esgoto de Rio Preto entrega, 
nesta segunda-feira (25), a 
rede de água tratada no lote-
amento regularizado Estância 
Santo Antônio, localizado 
próximo ao distrito de Talha-
do. Foram disponibilizados 
89 ramais de água, sendo 
1,6 mil metros em PVC. A 
nova rede vai beneficiar 360 
pessoas.

                         Pág.A5

Secretaria da Mulher e 
Justiça definem ações
A secretária Maria Cristina 

de Godói Augusto, dos Direi-
tos e Políticas para Mulher, 
Pessoa com Deficiência, Raça 
e Etnia, e a juíza Glaucia 
Véspoli dos Santos, do Anexo 
da Mulher no Fórum de Rio 
Preto, fizeram nesta semana a 

primeira reunião do ano 2021 . 
Um dos assuntos foi o histórico 
do Anexo, sua instalação /im-
plementação e o planejamento 
diante da mudança deste órgão 
para o Fórum Central a partir de 
fevereiro próximo.   

                            Pág.A4

Liminar do TJ 
derruba alta 

do ICMS para 
carros usados

O Tribunal de Justiça conce-
deu liminar e mandou suspender 
a validade do aumento do ICMS 
para o setor de carros usados. 
A ação foi movida pelo Sindi-
cato do Comércio Varejista de 
Automóveis Usados, que alegou 
ilegalidade no decreto estadual. 
“A redução do benefício fiscal 
traduz-se em verdadeiro aumento 
de imposto, o que não é autori-
zado pelo ordenamento jurídico”, 
diz texto da ação.        Pág.A4

Pág. A3

Bancada defende 
temas para 

beneficiar mulheres 
na política

Shoppings começam ano 
com novos investimentos

O ano começou com no-
vidades nos shoppings de 
Rio Preto. Novas lojas come-
çaram a funcionar e outras 
já estão em negociação. A 
lojista Cristina De Lalibera 
é uma das empresárias que 
acreditam no setor. Abriu 

recentemente a cafeteria 
Nescafé Ouro Preto, que teve 
um investimento médio de 
R$ 350 mil. “Fizemos esse 
projeto acreditando em uma 
breve retomada da economia 
e convívio social a médio pra-
zo “, afirma.          Pág.A5

Autarquia responsável pelo abastecimento entrega nesta segunda-feira sistema de água tratada 
em bairro regularizado Estância Santo Antônio, no distrito de Talhado         

semae

Segundo dia de 
prova do Enem é 
neste domingo

Neste domingo (24) será rea-
lizada a segunda prova do Enem 
(Exame Nacional do Ensino Mé-
dio). Desta vez serão aplicados 
os cadernos de Matemática e 
Ciências da Natureza, com 45 
questões objetivas cada. Pag.A7

A secretária 
Maria Cristi-
na de Godói 
Augusto e a 
juíza Glaucia 
Véspoli dos 
Santos, duran-
te encontro 
nesta semana

Cristina em frente ao café



O reajuste totalmente 
desproporcional e não 

acompanha a inflação. Hoje 
não consigo me manter no 

mesmo padrão de vida que tinha 
há alguns anos atrás, porque 

tudo aumentou e o reajuste da 
aposentadoria não é o suficiente 
para comprar os mesmos itens 
que comprava anteriormente

“

”
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Rio Preto tem 29,6 mil aposentados 
vivendo com um salário mínimo

Atualmente Rio Preto 
tem 66.286 aposentados, 
que representam 13,8 % 
da população. Segundo o 
INSS, 29.696 dos idosos 
recebem apenas um salá-
rio mínimo.

Celebrado neste domin-
go (24), o Dia Nacional 
do Idoso foi criado para 
promover uma reflexão so-
bre a situação de saúde e 
bem-estar desta parcela da 
população que apresenta o 
maior índice de crescimen-
to no Brasil.

Casos como do apo-
sentado Antônio Rezende 
Vasconcelos, 74 anos. “O 
reajuste totalmente des-
proporcional e não acom-
panha a inflação. Hoje 
não consigo me manter no 
mesmo padrão de vida que 
tinha há alguns anos atrás, 
porque tudo aumentou e o 
reajuste da aposentadoria 
não é o suficiente para 
comprar os mesmos itens 
que comprava anterior-
mente”, fala.

Segundo ele, para me-

lhorar a renda mensal no 
final do ano passado voltou 
a trabalhar como motoris-
ta mas por pouco tempo. 
“Tive que parar porque 
comecei a sentir muita 
dor na perna e incômodo 
quando estava sentado. Fui 
ao médico e estou fazendo 
fisioterapia para melhorar 
porque pretendo retomar 
as atividades. Se a apo-

Sue PETEK  
redacao@dhoje.com.br

sentadoria fosse melhor eu 
teria condições de pagar 
um plano de saúde, hoje 
eu dependo do SUS. Para 
fazer consulta no SUS leva 
de dois a quatro meses”, 
disse.

Lourdes de Oliveira, de 
65 anos, também é uma 
das aposentadas que vive 
com apenas um salário mí-
nimo. “Eu moro com minha 

Arquivo PESSOAL

Celebrado neste domingo (24), o Dia Nacional do Idoso foi criado para promover uma 
reflexão sobre a situação de saúde e bem-estar desta parcela da população que apresenta o 
maior índice de crescimento no Brasil

filha e dependo de ajuda 
financeira de meus filhos, 
não queria estar nesta 
situação, mas infelizmente 
não tenho como me manter 
com o valor que recebo de 
aposentadoria.”, lamenta.

Segundo Naoto Tami, 
do Sindicato dos Aposen-
tados Riopretenses (Sia-
pri), a falta de recursos da 
população que chega à 
terceira idade é motivo de 
preocupação. “O mesmo 
poder de compra que o 
aposentado tem hoje não 
é o mesmo que ele tinha 
há cinco anos. O valor da 
aposentadoria não dá para 
suprir as necessidades 
porque o governo corrige 
mal e de forma errônea, 
em média 3%, o valor da 
aposentadoria”, fala.

O aposentado 
Antônio Rezende 
Vasconcelos, 74 

anos, faz as 
contas da casa

EXAME COVID

Nesta segunda-feira (25) 
começa a funcionar a Unida-
de de Suporte Respiratório 
na UBS Fraternidade. Serão 
abertas 20 vagas na unidade. 
Assim como na Unidade de In-
ternação Básica Covid da UBS 
Luz da Esperança, não haverá 
atendimento de demanda es-
pontânea.

“Nós poderemos dar um 
pouco de respiro a nossa 
ocupação. Esses 20 leitos são 
fundamentais. Os pacientes 
graves ficarão nesta unidade e 
esse é um investimento muito 
importante da saúde de Rio 
Preto no sentido de combater a 
Covid-19”, afirmou o secretário 
de saúde Aldenis Borim.

Segundo a secretária de 
Saúde, o município conta 
atualmente com 202 leitos de 
UTI e 250 leitos de enfermaria 
pelo SUS. Já na rede particular 
são 79 leitos de UTI e 149 
leitos de enfermaria. A taxa de 
ocupação de UTI na cidade é 
de 75,8%.

Prefeitura 
entrega mais 
20 UTIs nesta 
segunda-feira

Vinicius LIMA 

Divulgação

Segundo dia de prova do Enem 
acontece hoje com 45 questões

A máscara será item obrigatório nesta edição do Enem, além de 
precisar presentar um documento oficial original com foto e de ter 

uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material 
transparente. O participante deverá utilizar a máscara durante todo 

o período da prova, podendo ser retirada apenas para comer e 
beber. Caso não use a máscara, o candidato será eliminado

Neste domingo (24) será 
realizada a segunda prova do 
Enem (Exame Nacional do En-
sino Médio) em todo o Brasil. 
Desta vez serão aplicados os 
cadernos de Matemática e 
Ciências da Natureza, com 
45 questões objetivas cada. 

São José do Rio Preto 
possui 11.137 inscritos para 
o exame. O estudante Bruno 
Zaccari Bertolini, 21 anos, 
sonha em cursar medicina 
e afirmou que o nível foi 
mantido em comparação 
com edições passadas. “A 
expectativa era de que o nível 
fosse menor, por conta do 
ano atípico que tivemos em 
2020. Na minha percepção, 
o número de questões fáceis 
não foi alterado. Já em outros 
vestibulares, a dificuldade se 
manteve ou até aumentou”, 
afirmou.

Para ele, o segundo dia é 
considerado mais tranquilo, 
por ser melhor nas matérias 
de exatas. “Os candidatos do 
Enem geralmente vão bem 
nas provas de humanas, en-
tão se destacar neste segundo 
dia é muito importante para 
conseguir uma vaga na uni-
versidade”, comentou Bruno.

No primeiro dia de prova, 

o Inep (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais) registrou uma taxa de 
abstenção de 51% dos mais 
cinco milhões de brasileiros 
inscritos. No Estado de São 
Paulo foram mais de 475 mil 
ausentes dentre os 881 mil 
inscritos. Houve ainda 2.967 
participantes eliminados por 
desrespeitar as regras da 
prova.

A máscara será item obri-
gatório nesta edição do Enem, 
além de precisar presentar 
um documento oficial origi-
nal com foto e de ter uma 
caneta esferográfica de tinta 
preta, fabricada em material 
transparente. O participante 
deverá utilizar a máscara du-
rante todo o período da prova, 
podendo ser retirada apenas 
para comer e beber. Caso não 
use a máscara, o candidato 
será eliminado.

Quem for diagnosticado 
com Covid-19 ou apresentar 
sintomas da doença, ou de 
outra infectocontagiosa até 
a realização do exame deve 
comunicar o Inep pela Página 
do Participante e pelo tele-
fone 0800 616161. Esses 
candidatos terão direito de 
participar da reaplicação do 
Enem nos dias 23 e 24 de 
fevereiro. Os portões abrem 
às 11h30 e fecham às 13h.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Vinicius LIMA
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Bancada quer espaço
A bancada feminina vai entregar aos candidatos a presidente 

da Câmara dos Deputados uma carta em que lista três temas 
considerados prioritários: o aumento da participação das mulhe-
res na política, o enfrentamento à violência contra a mulher e a 
promoção da saúde da mulher. Composta por 77 deputadas, a 
bancada feminina é coordenada pela deputada Dorinha Rezende 
(DEM-TO), e tem como coordenadoras adjuntas as deputadas 
Tereza Nelma (PSDB-AL), e Tabata Amaral (PDT-SP, foto). O 
principal ponto defendido pelas parlamentares é o aumento da 
participação das mulheres nos espaços de poder. “É importante 
que as medidas de igualdade já sejam tomadas no sentido de as 
parlamentares ocuparem os espaços da Mesa, das comissões e 
outros espaços que são designados pelo presidente”, diz trecho 
da carta assinada pelas deputadas.

Cobiçada
A Câmara promove a 

primeira sessão do ano na 
próxima terça-feira, sob 
o comando do presidente 
Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota). É a primeira sessão 
que o patriota irá comandar. 
A sessão terá o propósito de 
eleger os membros das 23 
comissões permanentes da 
Casa. Entre elas, a mais co-
biçada é a Comissão de Jus-
tiça, cujos membros são res-
ponsáveis pelos pareceres 
nos projetos protocolados 
pelo Executivo e também 
dos próprios vereadores. Os 
membros, portanto, devem 
ter formação em Direito para 
evitar pareceres ilegais.

Garantia ampliada
Projeto do deputado Marcelo Brum (PSL-RJ) permite que o 

tomador de crédito utilize um mesmo bem como garantia em 
mais de uma operação com o mesmo credor. Atualmente, essa 
possibilidade, chamada de compartilhamento de garantias, 
só pode ocorrer nos casos de alienação fiduciária de bens 
imóveis. “Essa medida tem potencial para aumentar a con-
cessão de crédito em um momento-chave para o País”, diz o 
deputado. A proposta amplia o alcance do compartilhamento 
de garantias para todas as operações de crédito firmadas 
com instituições financeiras, inclusive com a Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep). A Finep é a principal fornecedora 
de recursos para projetos de pesquisa relacionados a produtos 
e serviços inovadores.

Brindes
Entidades religiosas e 

pessoas físicas poderão 
fazer sorteios de brindes 
por meio de redes sociais, 
de acordo com projeto do 
deputado Dr. Jaziel (PL-CE). 
O parlamentar disse que o 
incremento de ferramentas 
digitais voltadas ao consumo 
e à socialização virtual, so-
bretudo durante a pandemia 
do coronavírus, a publicida-
de ganhou novos contornos. 
“Visamos a atender aos 
anseios dos profissionais 
autônomos que buscam a 
distribuição gratuita de prê-
mios a título de propaganda, 
principalmente por meio de 
redes sociais.

Absurdo!
Os vereadores que opta-

rem pelos cargos da Comis-
são do Meio Ambiente tam-
bém tem a obrigação de ter, 
no mínimo, interesse para 
realmente realizar ações em 
prol das causas ambientais. 
No passado, não muito dis-
tante, um presidente dessa 
Comissão, a pouco metros 
de uma lixeira, descartava 
copo plástico dentro da 
garagem da Câmara. Um ab-
surdo! Se não estava prepa-
rado para praticar um ato de 
cidadania simples, imagine 
para desenvolver ações mais 
complexas? Meio ambiente 
é assunto sério e precisa ser 
respeitado como tal!

Interesses
Quando é para defender 

interesses de categorias 
principalmente contra o se-
tor público, grupos se unem 
para fazer prevalecer seus 
desejos. É natural e até sa-
lutar temer o contágio pela 
covid-19. Agora, até para o 
funcionamento de bares o 
estado divulgou protocolo. 
Festas clandestinas, fonte de 
contaminação, acontecem 
pelos quatro cantos da cida-
de, no entanto, nenhum gru-
po levantou a bandeira com 
o objetivo de fazer passeata 
ou carreata para pressionar o 
fim das festanças e a venda 
de pinga. Já para voltar as 
aulas…

Balela
O novo presidente dos 

Estados Unidos, Joe Biden, 
deverá mirar o ‘canhão’ em 
direção ao Brasil devido o 
descaso do governo federal 
com a preservação da sel-
va na Região Amazônica e 
também de outros biomas 
existentes no País. Se ocor-
rer boicote, os incautos vão 
dizer que Biden quer “tomar 
a Amazônia” dos brasilei-
ros. Balela! O democrata já 
sinalizou ajuda financeira 
para conservar a selva de 
pé. Quem está “tomando” 
a selva são os grileiros e 
garimpeiros que devastam 
a mata sob a leniência do 
governo de plantão.

Planos de saúde
A deputada Rejane Dias 

(PT-PI) apresentou projeto 
que obriga operadoras de 
planos de saúde privados a 
ofertarem vacinas aos clien-
tes em casos de emergência 
de saúde pública de impor-
tância internacional, por 
exemplo contra a covid-19. 
“Como o poder público não 
poderá ofertar gratuitamente 
a vacina para toda a popula-
ção, pretendemos garantir a 
pessoas que pagam planos 
de saúde o acesso à imu-
nização”, diz a deputada. 
Empresas privadas já se 
manifestaram interesses 
pelas vacinas, mas o governo 
federal não liberou.

Abner Tofanelli obteve 3.467 votos 

SISTEMA
Quociente eleitoral pune bem votados 
mas é necessário, diz cientista político

O quociente eleitoral é a 
conta feita para que os verea-
dores que estejam disputando 
uma eleição sejam eleitos ou 
não. E essa conta não é só 
baseada nos votos que cada 
candidato teve.

Exemplo disso é Abner To-
fanelli, candidato a vereador 
em Rio Preto pelo PDT, que 
obteve 3.467 votos mas não 
conseguiu uma cadeira no 
Legislativo devido ao partido 
não atingir quociente eleitoral 
suficiente para a vaga dele.

“Estávamos cientes de que 
isso poderia acontecer, mas, 
quando soubemos o resultado 
oficial ficamos muito triste.” 
Ele lembra que a chapa do PDT 
teve 23 candidatos. “Todos, 
assim como eu, marinheiros 
de primeira viagem, não havia 
como fazer uma previsão exata, 
mas eu estava otimista”, fala.

O eleitor muitas vezes não 
entende por que um candidato 
bem votado não consegue 
uma vaga no Poder Legislativo, 
enquanto outro que tenha rece-
bido menos votos acaba eleito. 
Esse fato ocorre porque, nas 
casas legislativas (Câmara Fe-
deral, Assembleia Legislativa e 
Câmaras Municipais), as vagas 
são distribuídas de acordo com 
a votação recebida por cada 
partido ou coligação.

Para o cientista político 
Araré Carvalho, o quociente é 
o que dá a pluralidade. “Essa 

ideia do quociente eleitoral nas-
ce primeiro para dar pluralidade 
dentro da Câmara, porque se os 
mais votados fossem os eleitos, 
correria o risco, por exemplo, 
de elegermos todos do mesmo 
partido, que tem mais dinhei-
ro, mais poder econômico”. 
ressalta.

Nas eleições de 2020 o 
quociente eleitoral ficou em 
mais de 12 mil votos para a Câ-
mara de Rio Preto. Para saber 
este número é preciso pegar 
os votos válidos e dividir por 
17 que é o número de cadeiras 
disponível para os vereadores 
rio-pretenses.

Araré ainda justifica que 
todo processo na política pre-
cisa de um aperfeiçoamento. 
“Olhando para Rio Preto , não 
temos negros, gays e temos 
poucas mulheres na nossa 
Câmara, então, é um sistema 
que precisa de aperfeiçoa-
mento, claro. A democracia 
é um processo em constante 
aperfeiçoamento”.

Rio Preto teve também uma 
candidatura um tanto quanto 
diferente intitulada “Coletivas”, 
nas eleições de 2020. Foi outro 
caso de votação expressiva, 
mas que, devido ao quociente 
não foram eleitas.

O Coletivas foi uma candi-
datura formada somente por 
mulheres, justamente para 
contradizer um ambiente qua-
se sempre predominante por 
homens.

“A ideia da candidatura 

coletiva de mulheres surgiu 
justamente pelo machismo 
estrutural que as mulheres en-
frentam” conta Jéssica Daiana, 
que faz parte do Coletivas.

O Coletivas foi uma can-
didatura lançada pelo Psol e 
obteve 2.697 votos, porém, 
não foram eleitas mesmo com 
a votação expressiva perante 
outros candidatos. “A democra-

cia no Brasil é muito recente, 
A gente não discorda das elei-
ções proporcionais, é claro que 
a gente gostaria de estar na 
Câmara podendo legislar para 
os trabalhadores, para as mu-
lheres, para a população LGBT 
e tudo mais, mas entendemos 
que é assim que está posto e 
foi dentro disso que a gente se 
candidatou”, finaliza Jéssica.

Andressa ZAFALON 

Bruno dá sequência à 
vida política da família 
Marinho das Bombas

Bruno Marinho das Bom-
bas, foi assim que Bruno se 
apresentou para a primeira 
eleição de vereador em 2020 
e ganhou com 2.712 votos, 
pelo Patriota. Filho do ex-ve-
reador José Carlos Marinho, 
mais conhecido como Marinho 
da Casa das Bombas, que foi 
vereador em Rio Preto por qua-
tro mandatos seguidos, Bruno 
fala do legado da família em 
relação à política.

Casado com a mulher que 
começou a namorar ainda na 
época da escola, candidato 
pela primeira vez e já eleito, 
Bruno é o entrevistado deste 
domingo no DHoje.

DHoje - Porque resolveu 
entrar para a política e se 
candidatar a vereador?

Bruno - Quanto a entrar na 
politica, digo sempre que todos 
nós somos políticos, mas nem 
todos atuam na politica. Por 
ter um ótimo exemplo dentro 
de casa, me espelhei e resolvi 
desde muito novo seguir esse 
caminho. Por isso, me preparei 
acompanhando e estudando 
muito, e nessa ultima eleição, 
em família, decidimos por eu 
ser o candidato.

DHoje - Qual a sua forma-
ção? Atua nesta área?

Bruno - Sou Advogado por 
formação academia de Direito, 
mas atuo no comercio desde 
os 14 anos;

DHoje - Você é o terceiro 
vereador mais jovem eleito 
nos últimos 20 anos, como 
você vê a pouca aderência 
dos jovens na política?

Bruno - Na realidade, a 
pouca participação dos jovens, 
ao meu ver, se dá pela pouca 
abertura de espaço. Mui-
tos se sentem interessados, 
mas encontram muitas portas 
fechadas. Pretendo auxiliar 
nessa mudança de visão. Sei 
que não fui o mais jovem no 
âmbito geral, mas sei que sou 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

ENTREVISTA

o vereador eleito mais jovem 
da história de São José do Rio 
Preto longe dos movimentos 
da esquerda. Até por isso, a 
escolha do partido pra mim foi 
muito importante, tenho orgu-
lho em dizer que sou Patriota.

DHoje - Qual a importân-
cia da política pra vida?

Bruno - Todos sabem que 
a politica decorre justamente 
do convívio entre as pessoas. 
Se ela for levada a sério e nor-
teada pelo interesse publico, 
ela auxilia muito na vida das 
pessoas. Agora se for para o 
outro lado, só atrapalha.

DHoje - Há algum projeto 
em mente que envolva mais 
os jovens na sua gestão?

Bruno Marinho das Bombas foi eleito vereador com 2.712 votos, pelo Patriota

Bruno - A pandemia tem 
atrapalhado muito esse início, 
mas, assim que possível, já 
iniciaremos muitas ações de 
divulgação e incentivo ao jo-
vem na politica, agregado a 
tentativa do Primeiro Emprego, 
Capacitação, Valorização e 
União.

DHoje - Está preparado 
para exercer o seu man-
dato?

Bruno - Muito Preparado. 
Se eu não tivesse plena convic-
ção disso, jamais seria candi-
dato. Muitos sempre falam em 
mudança, mas, ao meu ver, se 
não for uma mudança positiva, 
de nada adianta. Por isso, digo 
que renovar com qualidade é 
sempre o rumo correto.

Divulgação

Pretendo auxiliar 
nessa mudança de 
visão. Sei que não 
fui o mais jovem 
no âmbito geral, 

mas sei que sou o 
vereador eleito mais 

jovem da história 
de Rio Preto longe 
dos movimentos da 

esquerda

“

”
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Até por isso, a 
escolha do partido 
pra mim foi muito 
importante, tenho 

orgulho em dizer que 
sou Patriota

“
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A secretária Maria Cristina 
de Godói Augusto, dos Direi-
tos e Políticas para Mulher, 
Pessoa com Deficiência, Raça 
e Etnia, e a juíza Glaucia 
Véspoli dos Santos, do Anexo 
da Mulher no Fórum de Rio 
Preto, fizeram nesta semana  
a primeira reunião do ano.

A intenção foi apresentar 
as respectivas equipes de 
trabalho para a gestão 2021-
2024. Também participaram 
do encontro os assessores 
Igor Gonçalves e Demécio Ro-
drigo, a gestora de Parcerias 
Shaila Duduch, a coordenado-
ra da Casa Abrigo Débora Pi-
res, a coordenadora do CRAM 
Clea da Cruz e a assistente 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

MAIS ESTRUTURA

Maria Cristina de Godói 
Augusto, dos Direitos e 
Políticas para Mulher, 
Pessoa com Deficiência, 
Raça e Etnia, e a juíza 
Glaucia Véspoli dos 
Santos, do Anexo da 
Mulher no Fórum de Rio 
Preto

Justiça e prefeitura articulam ações 
de combate à violência contra mulher

Divulgação

social do Anexo Sueli Facundin 
de Melo (Justiça Restaurativa).

Um dos assuntos foi o his-
tórico do Anexo, sua instalação 
/implementação e o planeja-
mento diante da mudança des-
te órgão para o Fórum Central 
a partir de fevereiro próximo.

As equipes do CRAM e da 
Casa Abrigo falaram sobre a 
realidade vivenciada nos seus 
departamentos, envolvendo 
não só mulheres como tam-
bém famílias pois os casos 
de violência contra a mulher 
atingem a harmonia do lar 
e a vulnerabilidade de filhos 
pequenos.

Outros assuntos discutidos 
no encontro foram também  o 
Depoimento Especial, realiza-
do com crianças vítimas de 
violência, que em Rio Preto 
não pode passar de 40 dias 

IMPOSTO DEU B.O.
Uber suspende 

motorista que negou 
corrida a cadeirante

Um dentista de 25 anos 
registrou boletim de ocor-
rência nesta sexta-feira (22) 
alegando que solicitou uma 
corrida de aplicativo (Uber) e 
teve sua corrida cancelada.

Segundo informações do 
registro policial o dentista é 
cadeirante e o motorista de 
aplicativo após ver que pre-
cisaria carregar a cadeira de 
rodas cancelou a viagem.

Ontem em nota a Uber in-
formou que suspendeu a con-
ta do motorista. “Foi desativa-
da da plataforma e a empresa 
permanece à disposição dos 
órgãos de segurança para co-
laborar com as investigações, 
na forma da lei”, cita o texto.

Ainda segundo a nota, a 
empresa defende o respeito 
à diversidade e reafirma o seu 
compromisso de promover o 
respeito, igualdade e inclusão 
para todas as pessoas que 
utilizam o app. “Temos como 
política que os motoristas 
parceiros cumpram a legisla-
ção que rege o transporte de 
pessoas com deficiência.”

 
Ocorrência - Ainda de 

acordo com o boletim, o 
dentista já teve corridas ante-
riores rejeitadas pelo mesmo 
motivo. Ele ainda relatou no 

plantão que já reclamou di-
versas vezes junto a empresa 
e que em outras vezes acabou 
deixando passar.

Nesta sexta-feira (22) o 
motorista do aplicativo ao 
chegar no local do embarque 
do dentista, segundo a vítima 
imediatamente disse que não 
iria fazer a corrida.

Ao ser questionado pelo 
dentista, o motorista não 
apresentou nenhuma justifi-
cativa convincente, apenas 
teria dito que o problema seria 
a cadeira de rodas. A vítima 
então teria dito que a cadeira 
era desmontável e não ocupa-
va espaço e que poderia ser 
colocada no banco traseiro, 
o que o motorista se negou 
a fazer.

Procurado por nossa repor-
tagem o motorista do aplicati-
vo alegou que não é obrigado 
aceitar todas as corridas. E 
ainda disse que explicou ao 
dentista que não caberia no 
seu carro, que já tentou levar 
cadeirantes e não caberia no 
porta malas.

“Ele disse que iria no ban-
co da frente, eu disse que 
infelizmente não levo ninguém 
no banco da frente devido a 
pandemia e que não posso 
levar bagagens soltas dentro 
do carro” justifica o motorista 
do aplicativo.

Janaína PEREIRA

TJ dá liminar e suspende alta do 
ICMS para carros usados

Uma liminar expedida pelo 
desembargador Luis Manuel 
Fonseca Pires, do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Pau-
lo, suspendeu as mudanças 
no ICMS feita pelo governo 
de São Paulo para o setor de 
carros usados. A decisão saiu 
na sexta-feira à tarde. 

A ação foi movida pelo Sin-
dicato do Comércio Varejista de 
Automóveis Usados (Sindiau-
to), que alegou ilegalidade no 
decreto estadual. “A redução 
do benefício fiscal traduz-se em 
verdadeiro aumento de impos-
to, o que não é autorizado pelo 
ordenamento jurídico quando 
ocorre por outra via que não 
a edição da lei, com todos os 
critérios e rigores previstos pelo 
direito”, explica o texto do pro-
cesso por parte do Sindiauto. 

O ICMS cobrado sobre os 
veículos, era de 1,8% até o dia 

15 de janeiro, após o decreto 
estadual que determinou a 
mudança da alíquota, este valor 
subiu para 5,53% gerando um 
aumento de 207%.

O advogado da Alva (Asso-
ciação dos Lojistas de Veículos 
Automotores) de Rio Preto, Eder 
Vasconcellos, explica que esse 
é um mandato de segurança co-
letiva e vale para todas as lojas 
de veículos do Estado de São 
Paulo. “A decisão cabe recurso 
sim, mas, enquanto não hou-
ver a alteração, essa decisão 
liminar significa que o Estado 
não pode cobrar o imposto na 
alíquota nova, ou seja, aquele 
aumento 207% cai por terra, 
beneficiando assim, o mercado 
de veículos usados”, conclui o 
advogado. 

A categoria deste setor já 
movimentou dois protestos 
tanto em Rio Preto, como no 
Estado em geral. No último, que 
aconteceu nesta semana.

Andressa ZAFALON Divulgação

depois do ocorrido para ouvir 
a criança; o impacto da pan-
demia em todos os departa-
mentos da Secretaria e no 
Judiciário; e o funcionamento 
do Anexo.

Na próxima reunião, ainda 
sem data agendada, será tra-
tada a renovação do convênio 
entre a Mulher e o Anexo 
Judiciário.

O anexo - O Anexo de Vio-
lência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher na Comarca 
de Rio Preto foi instalado so-
lenemente no dia 22 de março 
de 2019 pelo presidente do 
Tribunal de Justiça desembar-
gador Manoel Pereira Calças, 
prefeito Edinho Araújo, diretor 
do Fórum Paulo  Vieira, presi-
dente da OAB Marcelo Henri-
que, entre outras autoridades.

Arquivo DHOJE

Caso foi registrado na Central de Flagrantes

 INSEGURANÇA

Pizzaiolo é assaltado saindo de casa

Um pizzaiolo de 26 anos 
registrou boletim de ocorrên-
cia dizendo ter sido vítima de 
roubo. O caso aconteceu por 
volta das 23h desta sexta-fei-
ra (22), quando ele estava 
saindo da sua casa para bus-
car a esposa no trabalho foi 
abordado por dois bandidos 
numa moto vermelha.

Neste momento uma ou-
tra moto de cor azul com mais 

duas pessoas veio de frente 
ao seu encontro. Os ocupan-
tes desceram utilizando um 
capuz e portando um canivete 
em sua mão, encostou na 
sua barriga pela lateral e co-
meçou a dizer: “Bora, passa 
o dinheiro, celular”.

A vitima disse que estava 
portando apenas sua cartei-
ra, com uma nota de R$50 
e cartão de crédito. Depois 
disso os bandidos obrigaram 
ela subir na moto e seguiram 

ate um terreno abandonado 
e depois liberado.

Ainda de acordo com o 
boletim de ocorrência a víti-
ma disse que não consegue 
reconhecer os quatro autores 
que participaram da ação, 
apenas a voz do autor que o 
abordou e usava um capuz. 
Que também não conseguiu 
anotar a placa de nenhuma 
das motos, que o condutor da 
moto azul estava de capacete 
branco com adesivos, regata 

branca, bermuda preta e tênis. 
Que o garupa usava um capuz 
branco sem capacete, com 
moletom branco, calça jeans 
e chinelo.

Não foi necessário exame 
de corpo de delito para vítima 
no IML Instituto Médico Le-
gal, pois a mesma disse não 
apresentar lesões. O caso 
foi registrado na Central de 
Flagrantes como roubo, nin-
guém foi preso e a polícia vai 
investigar o caso.

Janaína PEREIRA

VIOLÊNCIA
Rapaz é preso após 

roubar motorista

Um rapaz de 20 anos foi 
preso na madrugada deste sá-
bado (23) por volta das 01h50 
após roubar um motorista de 
aplicativo de 27 anos. Segundo 
consta no boletim de ocorrên-
cia, o caso aconteceu no bairro 
Solo Sagrado em Rio Preto, na 
Rua Santa Fé do Sul.

Policiais militares foram 
acionados via Copom para 
averiguar a ocorrência de rou-
bo.  O acusado foi perseguido 
pela vítima, que se abrigou em 

um imóvel situado na Avenida 
Menezes, segundo boletim a 
própria residência do autor do 
roubo.

O motorista disse que o 
assaltante roubou a quantia 
de R$ 100 em dinheiro e seu 
celular e que o assaltante 
estava com uma faca e lhe 
ameaçou. No interior da casa, 
a PM encontrou a faca usada 
para ameaçar o motorista bem 
como o celular roubado e mais 
outro celular.

O assaltante confessou o 
crime aos policiais militares 
e foi preso em flagrante. Ele 
foi levado até a Central de 
Flagrantes e o dinheiro, a faca 
e celulares foram apreendidos.

O caso foi registrado no 
plantão policial como roubo e 
violência ou grave ameaça com  
emprego de arma branca.

Janaína PEREIRA

O assaltante confes-
sou o crime aos po-
liciais militares e foi 
preso em flagrante

Divulgação
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Oficiais do
Registro de Imóveis

NO SÁBADO 

Cerca de 100 carros, 
segundo a Polícia Militar de 
Rio Preto, participaram de 
uma manifestação na manhã 
deste sábado (23) protestan-
do a favor da vacina, contra 
a volta às aulas presenciais 
e contra o Presidente Bol-
sonaro.

A manifestação começou 
por volta das 10h, com con-
centração inicial no Centro 
Regional de Eventos e depois 
percorreu as principais ave-
nidas da cidade.

Participaram do ato enti-
dades de classes, movimen-
tos sociais, alguns partidos 
políticos e educadores. Um 
caminhão de som acompa-
nhou a carreata.

Andressa ZAFALON

Divulgação

A lojista Cristina De 
Lalibera é uma das em-
presárias que acreditam 
no setor. Abriu recente-
mente a cafeteria 
Nescafé Ouro Preto, que 
teve um investimento 
médio de R$ 350 mil

INVESTIMENTOS

Semae entrega rede de água tratada no loteamento regularizado Estância Santo 
Antônio, localizado próximo ao distrito de Talhado

Semae entrega sistema de água 
tratada à Estância Santo Antônio

O Semae – Serviço Municipal 
Autônomo de Água é Esgoto de 
Rio Preto entrega, nesta segun-
da-feira (25), a rede de água 
tratada no loteamento regula-
rizado Estância Santo Antônio, 
localizado próximo ao distrito de 
Talhado. Foram disponibilizados 
89 ramais de água, sendo 1,6 
mil metros em PVC. A nova rede 
vai beneficiar 360 pessoas. 

Também foi feita no lotea-
mento a rede coletora de es-
goto. Foram instalados 1,4 mil 
metros de rede em PVC. Apesar 
de concluída, a rede ainda não 
está operando. Ela estará fa-
zendo a coleta do esgoto para 
tratamento na ETE – Estação de 
Tratamento de Esgoto a partir da 
conclusão da Estação Elevatória 
de Talhado, que está em fase 
final execução. Atualmente, a 
disposição de efluentes sanitá-
rios é feita em fossas sépticas 
individuais.

A Estação Elevatória de Ta-
lhado será interligada a um 
interceptor que irá até a ETE. 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Serão cerca de 8.000 metros 
de rede de esgoto, que aten-
derá Talhado e os loteamentos 
na região. Quando essas obras 
estiverem concluídas, Rio Preto 
terá praticamente 100% do es-
goto tratado.

A construção das redes de 
água e esgoto da Estância Santo 
Antônio faz parte do programa de 
regularização de loteamentos no 
município realizado pela Secreta-
ria Municipal de Habitação, e das 
premissas do Plano Municipal 
de Saneamento e Lei Federal 
11.445/2007 (diretrizes gerais 
para o saneamento básico).  O 
Semae participa da instalação 
de redes de água e esgoto 
nesses loteamentos, visando a 
universalização do atendimento, 
melhorando a qualidade de vida 
das pessoas e as condições de 
saúde. O Plano Municipal de 
Saneamento Básico, promulga-
do no dia 5 de janeiro de 2018, 
prevê incorporação desses usu-
ários em até 10 anos.

Infraestrutura nos loteamos 
No início dos anos 80, surgi-

ram em São José do Rio Preto os 
loteamentos irregulares, chegan-

do a 104. Donos de áreas rurais 
vendiam pequenos lotes sem 
escritura e com uma infraestrutu-
ra muito precária. A fiscalização 
era ineficiente. Rio Preto atraia 
moradores dos grandes centros 
demográficos, provocando um 
crescimento desordenado da 
cidade informal e ilegal.

Com o passar dos anos, o 
Poder Público Municipal iniciou 
o processo de regularização. 
Atualmente, 62 loteamentos já 
foram regularizados, 16 estão 
em processo de regularização, 
ou seja, já foram aprovados 
pelo programa Cidade Legal e 
Regularização Fundiária e 36 
loteamentos estão em fase de 
regularização com o processo 
iniciado. 

Os 104 loteamentos regulari-
zados e em fase de regularização 
correspondem a cerca de 13 mil 
lotes. Destes, cerca de 1.400 
lotes regularizados já estão inter-
ligados na rede de água e esgoto 
do Semae Somente após a regu-
larização é possível a elaboração 
dos projetos de saneamento para 
futura implantação de rede e 
infraestrutura urbana. 

Divulgação

MIRASSOL LOJAS 
Consumo de água está 6,7% 

maior este verão, diz Sanessol

As altas temperaturas e o 
calor excessivo elevaram em 
6,75% o consumo de água 
na cidade de Mirassol. Esse 
volume significa um aumento 
de 21,5 milhões de litros no 
mês de dezembro de 2020 em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior.

A Sanessol alerta para 
o consumo consciente. “A 
conscientização da população 
é muito importante, principal-
mente nos dias mais quentes”, 
explica o diretor geral da con-
cessionária, Antonio Hercules 
Neto.

A Sanessol informou que 
além de realizar medidas pre-
ventivas e oferecer dicas para 
um uso mais consciente dos 
recursos hídricos também faz 
ações preventivas no decorrer 
do ano como extensão e ma-
nutenção de redes de distribui-
ção, reforma nos reservatórios 
e na captação do rio São José 
dos Dourados, modernização 

na Estação de Tratamento de 
Água e pesquisas de vazamen-
tos nas redes da cidade.

O ideal também é identificar 
possíveis vazamentos e fazer a 
limpeza da sua caixa d’água a 
cada seis meses para garantir 
a qualidade da água.

Rio Preto - Enquanto o con-
sumo médio de água no Brasil 
é de 153,9 litros por habitante 
ao dia, em Rio Preto o consumo 
médio de água é de 250 litros/
dia por pessoa.

Segundo a Organização 

das Nações Unidas (ONU), a 
quantidades de água suficiente 
para atender as necessidades 
básicas de uma pessoa é de 
110 litros/dia.

Para reduzir o consumo de 
água na cidade, o Semae realiza 
medidas preventivas por meio 
de campanhas para economia 
de água durante todo o ano 
na mídia e redes sociais. As 
campanhas são reforçadas nos 
períodos de seca. No caso de 
denúncia de desperdício um 
fiscal visita o imóvel e faz uma 
vistoria para orientação.

Sue PETEK 

Shoppings começam ano 
com novos investimentos 

e abertura de lojas
O ano de 2021 começou 

com novidades nos shoppings 
de Rio Preto. Novas lojas co-
meçaram a funcionar e outras 
já estão em negociação para 
iniciar em breve.

 No Iguatemi, o shopping 
informou que nove empreendi-
mentos iniciaram as atividades 
desde o final de novembro 
e outros cinco já estão en-
caminhados para começar a 
funcionar nos próximos meses. 
“Mantemos uma relação muito 
próxima com todos os nossos 
lojistas e o que estamos perce-
bendo é que há uma expecta-
tiva positiva pela retomada da 
economia, sobretudo com o 
início da vacinação”, afirmou 
Sany Worcman, gerente geral 
do shopping em Rio Preto.

A lojista Cristina De Lali-
bera é uma das empresárias 
que acreditam no setor. Abriu 
recentemente a cafeteria Nes-
café Ouro Preto, que teve 
um investimento médio de 
R$ 350 mil. “Fizemos esse 
projeto acreditando em uma 
breve retomada da economia 
e convívio social a médio prazo 
e os resultados estão dentro 
do esperado até o momento”, 
afirmou Cristina.

No Riopreto Shopping já são 
cinco lojas previstas para co-
meçar em 2021. Uma delas é 
a Splash Bebidas Urbanas, que 
deve inaugurar já neste mês 

de fevereiro. “Já era algo que 
eu já vinha buscando, queria 
investir em um novo negócio 
e acabou dando certo. O que 
nós esperamos é que a chega-
da da vacina amenize a crise 
no comércio e possamos ter 
uma retomada na economia”, 
afirmou o empresário Matheus 
Apollo dos Santos Branco.

O Praça Shopping informou 
que há negociação para a 
abertura de mais quatro lojas. 
Entre novembro e dezembro 
foram cinco inaugurações. O 
Shopping Cidade Norte tem 
como novidade o funciona-
mento de uma loja de Açaí. 

No Plaza Avenida Shopping 
informou que até o início de 
março deverá contar com um 
novo restaurante, ótica e loja 
de suplementos. Outros cinco 
segmentos estão em fase final 
de negociação. 

Vinicius LIMA Divulgação

Empresários apostam na retomada da economia e shoppings recebem investimentos

Sanessol alerta para aumento no consumo de água 
em Mirassol neste verão

Divulgação

Manifestantes 
protestam 

contra Bolsonaro

Divulgação
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RECLAME AQUI 
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SAIBA OS DIREITOS DO 
CONSUMIDOR EM RELAÇÃO 

ÀS OPERADORAS DE CELULAR

MÁ PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS E 
OS DIREITOS DO 
CONSUMIDOR – 
PARTE 2 “QUEM ACEITA O MAL SEM PROTESTAR, COOPERA REALMENTE 

COM ELE…” MARTIN LUTHER KING

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

LUIS ANTONIO  - 
ENCONTREI O PRODUTO 
NA GONDOLA COM  DOIS 
PREÇOS DIFERENTES? 
O MENOR VALOR 
PREVALECE?   

SOS -    Os preços dos 
produtos devem estar 
claramente indicados na 
embalagem ou bem próximos 
a eles na prateleira onde 

se encontram para não 
confundir os consumidores 
ou induzi-los a erros. O preço 
claramente informado vincula 
a oferta e, portanto, pode ser 
exigido pelo consumidor. Se 
houver dois valores diferentes 
para uma mesma mercadoria, 
o menor prevalece. Mas, 
na ausência de preços, o 
consumidor não tem o direito 
de levar o item de graça.

LUIS ANTONIO FONSECA – 
Personal Trainer

Entrando em acordo

Podem as partes 
convencionar a redução 
ou ampliação do prazo 
previsto no parágrafo 1º, 
não podendo ser inferior 
a sete nem superior a 
cento e oitenta dias. Nos 
contratos de adesão, a 
cláusula de prazo deverá 
ser convencionada em 
separado, por meio de 
manifestação expressa do 
consumidor.

Produtos in natura

No caso de fornecimento 
de produtos in natura, 
será responsável perante o 
consumidor o fornecedor 
imediato, exceto quando 
identi� cado claramente 
seu produtor. São 
impróprios ao uso e 
consumo os produtos 
cujos prazos de validade 
estejam vencidos; os 
produtos deteriorados, 
alterados, adulterados, 
avariados, falsi� cados, 
corrompidos, fraudados, 
nocivos à vida ou à saúde, 
perigosos ou, ainda, 
aqueles em desacordo com 
as normas regulamentares 
de fabricação, distribuição 
ou apresentação; e 
os produtos que, por 
qualquer motivo, se 
revelem inadequados ao 
� m a que se destinam.

Quantidade menor

Os fornecedores 
respondem 
solidariamente pelos 
vícios de quantidade do 
produto sempre que seu 
conteúdo líquido for 
inferior às indicações 
do recipiente, da 
embalagem, rotulagem 
ou de mensagem 
publicitária, podendo 
o consumidor exigir, 
alternativamente e à sua 
escolha, o abatimento 
proporcional do preço; 
complementação do peso 
ou medida; a substituição 
do produto por outro da 
mesma espécie, marca ou 
modelo, sem os aludidos 
vícios; ou a restituição 
imediata da quantia 
paga, monetariamente 
atualizada, sem prejuízo 
de eventuais perdas e 
danos.

As quatro maiores 
operadoras de celular 
no Brasil há muitos 
anos, fi guram entre as 

dez empresas que mais sofreram 
reclamações no Procon-SP e junto 
aos Juizados Especiais Cíveis. 
Entre os principais problemas 
reportados estão: cobrança 
indevida ou abusiva; serviço não 
fornecido (seja na entrega ou 
no cumprimento da oferta) e 
qualidade insufi ciente.
Ao contrário do que muitos 
acreditam, aplica-se o Código 
de Defesa do Consumidor 
aos serviços de telefonia, 
reconhecendo-se como autêntica a 
relação de consumo fi rmada entre 
operadora e consumidor como 
destinatário fi nal.
Portanto, diante da realidade e do 
uso constante da telefonia móvel, 
todos sabem que os consumidores 
sofrem diversos abusos por parte 
das operadoras, porém, pretende-
se destacar a seguir, vários direitos 
muitas vezes desconhecidos.
Inicialmente, determina a Anatel 
que a prestadora só pode exigir 
que o consumidor, permaneça 
vinculado ao plano por até 12 
(doze) meses em troca de algum 
benefício, como por exemplo, 
desconto na compra de aparelho 
ou no próprio serviço. Porém, o 
consumidor pode recusá-lo e ser 
liberado da fi delidade.
No que tange a interrupção do 
serviço, o consumidor pode 
exigir reparação proporcional ao 
período, e quando for previsível 
a operadora deve fazer um 
comunicado no mínimo com cinco 
dias de antecedência.
Em caso de alteração nas 
condições do serviço, qualquer 
mudança no plano feita pela 
operadora deve ser comunicada 
previamente ao consumidor, que 
terá no mínimo seis meses para 
optar por outro plano.
Além disso, existe o fator 
privacidade que não pode 
ser violado, pois o envio de 
mensagens publicitárias pela 
prestadora só é permitido com a 
autorização do consumidor.
Referente ao reajuste, os preços 
e tarifas só podem ser alterados a 
cada 12 (doze) meses.
Outra preocupação constante diz 
respeito à cobrança, onde todos 
os serviços devem ser descritos 
de forma detalhada na fatura. Para 
cada chamada deve ser informado: 
a área de registro de origem/
destino; o número chamado; data 
e horário do início da chamada; 
duração e valor da chamada, 

incluindo variação horária. No 
telefone pré-pago o consumidor 
pode exigir um relatório detalhado 
dos últimos 90 (noventa) dias e o 
pedido deve ser atendido em até 
48 (quarenta e oito) horas. Outra 
opção será pedir o envio periódico 
de relatório detalhado, com 
frequência igual ou superior a um 
mês. O consumidor pode também, 
solicitar uma comparação, a cada 
seis meses sem nenhum custo, 
entre os gastos nos últimos três 
meses em seu plano, e o que 
pagaria em outros planos.
Consoante ao pós-pago, o 
consumidor tem direito a no 
mínimo seis opções de data 
para pagamento e a conta deve 
chegar com até cinco dias de 
antecedência. A operadora tem 
até 60 (sessenta) dias, a partir da 
prestação do serviço, para enviar 
ao consumidor a cobrança. Após 
esse prazo, deverá vir em fatura 
separada, sem acréscimos, e a 
forma de pagamento poderá ser 
negociada e até parcelada.
No que diz respeito ao pré-pago 
quando os créditos ou a validade 
terminam, a prestadora pode 
suspender parcialmente o serviço, 
sendo possível somente receber 
chamadas e fazer ligações sem 
custo. Após 30 (trinta) dias, o 
serviço será totalmente suspenso 
e em mais 30 (trinta) dias o 
contrato poderá ser cancelado. 
Enquanto durarem os bloqueios, 
o consumidor consegue fazer 
chamadas para ativar novos 
créditos e acessar serviços públicos 
de emergência.
Além disso, o consumidor pode 
contestar valores cobrados em 
até 90 (noventa) dias, a contar do 
vencimento da fatura nos planos 
pós-pagos, e em até 30 (trinta) 
dias, a partir do recebimento 
de relatório detalhado, nos 
pré-pagos. A prestadora deve 
responder em até 30 (trinta) 
dias, por escrito ou outro meio 
escolhido pelo cliente. Durante 
este período, o pagamento do 
valor contestado fi ca suspenso. 
Em caso de contestação parcial, 
o restante da fatura deve ser 
pago no vencimento. O que foi 
cobrado indevidamente deverá ser 
devolvido em dobro, com juros 
e correção monetária, em até 30 
(trinta) dias após a contestação: 
para pós-pagos, na fatura seguinte 
ou outro meio que o consumidor 
tenha escolhido; para pré-pagos, 
por meio de créditos com validade 
mínima de 30 (trinta) dias ou outro 
meio escolhido.
Em caso de inadimplência as 
prestadoras não podem negar o 
serviço ao consumidor, e deverão 
indicar planos pré-pagos e/ou 
pós-pagos alternativos. Contas 
com atraso de 15 (quinze) 

dias podem gerar bloqueio de 
chamadas com custo (será possível 
só receber chamadas e acessar 
serviços de emergência). Após 
30 (trinta) dias, o serviço poderá 
ser totalmente suspenso, e em 
45 (quarenta e cinco) o contrato 
cancelado. Mas em todas essas 
situações o consumidor deverá ser 
previamente notifi cado. Somente 
após o cancelamento do contrato 
a prestadora poderá encaminhar o 
nome do consumidor a sistemas 
de proteção ao crédito, devendo 
haver aviso com 15 (quinze) 
dias de antecedência. Caso o 
consumidor queira quitar o débito 
antes da rescisão do contrato, 
a prestadora deve restabelecer 
o serviço em até 24 (vinte e 
quatro) horas após a efetivação da 
quitação.
Além dos pontos elencados 
acima, o consumidor pode pedir 
o cancelamento do contrato a 
qualquer tempo e sem custo, 
salvo se estiver cumprindo prazo 
de fi delidade, onde deverá pagar 
multa proporcional ao tempo 
restante do prazo. O pedido 
deverá ser efetivado sem custo 
e imediatamente pela empresa, 
mesmo que o processamento 
técnico necessite de mais 
prazo. Assim, não poderá haver 
cobranças referentes às ligações 
após esta data.
Referente ao bloqueio do aparelho, 
o consumidor poderá exigir o 
desbloqueio a qualquer momento 
e sem custo, mesmo que esteja 
cumprindo prazo de fi delidade.
Ao trocar de prestadora ou de 
plano, o consumidor poderá 
manter o mesmo número e 
somente no primeiro caso 
poderá haver cobrança, feita pela 
prestadora de destino.
Finalmente, referente a validade 
dos créditos, em geral, as opções 
variam de acordo com o valor 
da recarga, sendo obrigatória a 
oferta de créditos com validade 
de 90 (noventa) e 180 (cento e 
oitenta) dias. Vencida a validade, 
os créditos são suspensos até a 
recarga seguinte, voltando a valer 
pelo mesmo prazo dos novos 
créditos. O consumidor tem direito 
de verifi car o saldo existente e o 
prazo de validade, gratuitamente, 
e em tempo real. As operadoras 
também devem avisar sempre 
que os créditos ou sua validade 
estiverem prestes a acabar.
Portanto, o setor de telefonia 
móvel é alvo de maior reclamação 
dos consumidores, onde as 
operadoras aparecem em primeiro 
e segundo lugar na lista divulgada 
pelo Procon. O acumulado do 
ano de 2020 no  ranking de 
reclamações,  aponta a Claro com  
36.235, Vivo com 26.353, Tim 
com 18.526 e a OI com 5.266. 

MARCO ANTONIO   - 
ADQUIRI UM PRODUTO E 
APÓS O FIM  DA GARANTIA,  
APRESENTOU DEFEITO, 
TENHO DIREITO AO 
CONSERTO SEM CUSTOS?    

SOS -   Bens duráveis, como 
aparelhos eletrônicos, por 
exemplo, podem começar a 
apresentar problemas após 
algum tempo de uso. Em 
alguns casos, os defeitos são 
causados por vícios ocultos, 
que são difíceis de ser 
identi� cados pelo consumidor. 

Se isso acontecer, é seu direito 
reclamar junto ao fornecedor 
para que ele faça o conserto 
ou a substituição do item.
O prazo para fazer a 
reclamação é de até 90 dias 
para bens duráveis e de até 
30 dias para produtos não 
duráveis, mesmo após o 
período de garantia. Como é o 
próprio fornecedor que de� ne 
a vida útil do item, e nem 
sempre com critérios objetivos, 
a briga pode ir à Justiça. (artigo 
26, 3º parágrafo do Código de 
Defesa do Consumidor)

MARCO ANTONIO TEIXEIRA – 
Professor universitário

KLEITON SOARES - Comerciário
KLEITON -  PROCUREI O 
BANCO, ONDE POSSUO 
CONTA SALÁRIO, PARA 
ADQUIRIR CRÉDITO E O 
GERENTE ME OFERECEU 
SEGURO DE VIDA. O 
SEGURO AO CONTRATAR 
FINANCIAMENTO OU ABRIR 
UMA CONTA DEVE SER 
OPCIONAL?   

SOS -  Quando você for 
pedir um empréstimo e 
o gerente exigir que você 
contrate um seguro ou título 

de capitalização você tem 
direito de rejeitá-lo. Ele não é 
obrigatório. A exceção é para 
� nanciamentos imobiliários 
que exige a contratação de 
seguro por morte ou invalidez e 
riscos de dano físico e material. 
Se o consumidor não tiver 
diante dessas exceções pode 
se negar a adquirir o seguro 
e a imposição do gerente em 
abrir a conta condicionando ao 
serviço con� gura venda casada. 
(artigo 39, inciso I do Código de 
Defesa do Consumidor)
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 EDITAL n° 3043/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA 
os proprietários dos imóveis constantes do presente Edital 
e abaixo relacionados: Para Limpeza de Terreno no prazo 
de 15 dias, a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: ADELINA GALHARDO DA SILVA
COMP: 
CORR: ADELINA GALHARDO DA SILVA
CAD Nº: 423705000
NOT. Nº: 202960
END: R. FRANCISCO HENRIQUE, QD 30, LOTE 13, BAIR-
RO: JD. SÃO MARCO 
NOME: CONSTRUTORA DHARMA S/A
COMP: 
CORR: CONSTRUTORA DHARMA S/A
CAD Nº: 254966000
NOT. Nº: 202456
END: AV. JOSÉ VINHA FILHO, QD E, LOTE 14, BAIRRO: 
RES. DAS AMÉRICAS 
NOME: CONSTRUTORA DHARMA S/A
COMP: 
CORR: CONSTRUTORA DHARMA S/A
CAD Nº: 254968000
NOT. Nº: 202455
END: AV. JOSÉ VINHA FILHO, QD E, LOTE 16, BAIRRO: 
RES. DAS AMÉRICAS 
NOME: CONSTRUTORA DHARMA S/A
COMP: 
CORR: CONSTRUTORA DHARMA S/A
CAD Nº: 254979000
NOT. Nº: 202454
END: R. ADINÉLIA VENÂNCIO JIANOTI DE CARVALHO, 
QD E, LOTE 27, BAIRRO: RES. DAS AMÉRICAS 
NOME: CONSTRUTORA DHARMA S/A
COMP: 
CORR: CONSTRUTORA DHARMA S/A
CAD Nº: 255092000
NOT. Nº: 202453
END: R. RUBENS CARDOSO MACHADO, QD I, LOTE 01, 
BAIRRO: RES. DAS AMÉRICAS 
São José do Rio Preto, 22 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3044/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza geral 
do passeio e fronteiriços ao imóvel, no prazo de 24 horas, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 e LC 
17/92 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: ADELINA GALHARDO DA SILVA
COMP: 
CORR: ADELINA GALHARDO DA SILVA
CAD Nº: 423705000
NOT. Nº: 202960
END: R. FRANCISCO HENRIQUE, QD 30, LOTE 13, BAIR-
RO: JD. SÃO MARCO 
São José do Rio Preto, 22 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3045/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para REFORMA DO 
PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 30 dias, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 5489/94 art. 8° ABNT e 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME:  RENAN LENINE MARINO
COMP.: 
CORR: RENAN LENINE MARINO
CAD Nº: 409400021
NOT Nº: 202971
END: R. JOSÉ MASSI, 530, QD A, LOTE 11-10, BAIRRO: 
JD. ZAIRA 

São José do Rio Preto, 22 de Janeiro de 2021

CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 3046/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para LIMPEZA DE 
IMÓVEL ABANDONADO E/OU EM ESTADO DE ABANDO-
NO, no prazo de 15 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente. 
NOME: JOSÉ SEGALOTO
COMP:
CORR: JOSÉ SEGALOTO
CAD Nº: 402388000
NOT Nº: 202872
END: R. PROFESSOR WOLFRANG WEHINGER, 236, QD 
35, LOTE 2, BAIRRO: VILA SANTA CRUZ
                                                                                              
São José do Rio Preto, 22 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas                               

EDITAL n° 3047/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUA-
DOS, por terem executado a PODA IRREGULAR e deverão 
recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da legis-
lação vigente:
NOME: JOSÉ ROBERTO ARNAL MARTINS
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 403271000
MULTA Nº: 52353
END: R. MINAS GERAIS, 352, QD, LOTE, BAIRRO: VILA 
BOM JESUS
NOME: BEATRIZ DA COSTA FONSECA
COMP: 
CORR: DANIEL GARCIA DA FONSECA
CAD Nº: 306993039
MULTA Nº: 52354
END: R. JOÃO ALVARINO DA SILVA- MAJOR, 678, QD 19, 
LOTE 03, BAIRRO: JD. SÔNIA
São José do Rio Preto, 22 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3048/2021

OFÍCIO 002/2021/FIS/SMSG
São José do Rio Preto, 05 de Janeiro de 2021.
Ref.: NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE MULTAS
A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições, NOTIFICA, o 
contribuinte abaixo relacionado, que efetuou o lançamen-
to da Multa sobre Propriedade Urbana do imóvel situado 
à Rua José Prudêncio Drigo da Silva, Quadra M, Lote 18, 
Bairro: Jd. Tarraf, CEP 15091-570, São José do Rio Pre-
to, de cadastro municipal nº 01-05937-224, atendendo ao 
Ofício 1504/2020 da PGM - Procuradoria Geral do Município, 
protocolado sob o nº 2020-234180, devendo os débitos em 
questão serem recolhidos dentro do prazo de vencimento.
Outrossim, cientifi camos V.S.ª que, o não pagamento dentro 
do prazo, ou seja, em 25/01/2021, ensejará a inscrição dos 
mesmos em Dívida Ativa, e a cobrança judicial mediante 
ação de Execução Fiscal, com acréscimo de custas judiciais 
e honorários advocatícios.
Multa Sobre Propriedade Urbana
Multas nº 39397, 40721, do exercício de 2017
Multas 41647, 41648, 43140, 44829 e 44830, do exercício de 
2018.
Multas nº 46019 e 46020, do exercício de 2019.
Atenciosamente,
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Ilmo.(a) Sr.(a)
BENEDITO LUIZ SANTINELLI, ESPÓLIO DE
Rua José Prudêncio Drigo da Silva, 392, Jd. Tarraf - 15091-

570
São José do Rio Preto / SP

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 3049/2021

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, para 
fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, 
NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notifi cações foram entregues, ou ainda notifi cações 
não entregues por falta de endereço de correspondência, 
que o prazo fi nal para o  pagamento à vista sem os devidos 
acréscimos legais, fi nda em 14/01/2021
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue
PROP: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP:  MICHELLE BUENO DE LIMA
CORR: MICHELLE BUENO DE LIMA
CAD: 259426000
TAXA REF: 52028
END: R. JOSÉ BENTO SARAIVA, QD 19, LOTE 27, BAIR-
RO: LOT. RES. MORADA DO SOL  
São José do Rio Preto, 22 de Janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 

 
 

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/e
mpro_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 

20211508
1 3756630 

A J SIGNORINI 
CONTABILIDADE 

CONSULTIVA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 
Taxa de Publicidade 

Luminosa 

20211270
5 3756000 A MACIEL SE  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
 

20211274
2 3774280 

A S L SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS 

EIRELI ME  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211290
1  3739100  

ADRIANA DA PONTE 
BELENTANI 

 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 
Taxa de Publicidade 

Luminosa 

20211383
0  3752540  

ALL ESFIHARIA 
EXPRESS LTDA 

 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade 

Luminosa 

20211364
4 3775430 

ALMIR DE ALMEIDA 
JUNIOR  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
ISSQN - FIXO 

20211169
5  3738150 

ARTI D'ORO LTDA 
 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211326
2 3766880 

ASSEMBLEIA DE 
DEUS MINISTERIO 

VIVENDO NA 
PALAVRA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211271
0  3730440  

ATTILIO SANCHEZ 
COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA 
CONSTRUCAO LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 
20211388 3766700 BANCO SANTANDER Taxa de Licença de 

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

Publicidade Legal A7&Edital
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5 (BRASIL) S/A  Funcionamento 
Taxa de Localização  

Taxa de Publicidade Não 
Luminosa 

Taxa de Publicidade 
Luminosa 

20211276
4 3775080 

BIANCA RUIZ 
SERVIÇOS MÉDICOS 

LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211594
8  3775690  

CENTER CAR 
CENTRO 

AUTOMOTIVO 
COMERCIO DE 

PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

20211490
7 3773540 

CENTRAL 
COBRANÇAS E 
EVENTOS LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211376
4 3693220 

CLVM COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211168
0  3757840 

COFFEE PET 
COMERCIO E 

SERVICOS LTDA 
 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

20211219
0 3772190 

CORREA & CHAVES 
REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL LTDA ME  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211153
7  3773170 

DIO MADONA 
SORVETES LTDA 

 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
 

Taxa de Publicidade 
Luminosa 

20211323
0 3774600 

DLNEWS 
JORNALISMO E 

PUBLICIDADE LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211369
9  3775190  

DROGARIA TOP VIDA 
LTDA 

 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

20211321
6 3755440 

DTS COMERCIO DE 
ARTIGOS OPTICOS 

LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

20211216
1 3772080 

EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL 

DANIELA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211288
2  3772740  

EDUARDO MILLIAN 
PAULINO 

 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
20211573

1 3069980 
ELISABETE CRISTINA 
REIS DE QUEIROZ ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

20211483
9 3770720 

ELIZANGELA 
OLIVEIRA CILINDROS 
HIDRAULICOS LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211425
1  3762460  

FABIO LIGEIRO 
VENTURA ME 

 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 
20211380 3772010 FACHINI Taxa de Licença de 

 

3 ENGENHARIA LTDA  Funcionamento 
Taxa de Localização 

20211268
3 3719210 

FAUSTO BAGGIO E 
DOS SANTOS ME  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

20211331
2 3772340 

FERNANDA DE 
CARVALHO 
CADAMURO  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
ISSQN - FIXO 

20211394
6 3245880 

FERNANDO UESLEI 
DE SOUZA 

TRANSPORTE ME  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

 

20211275
1 3771960 

FILO MODAS E 
ACESSORIOS RIO 

PRETO LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211320
4 3771150 

FORTES GUASQUE 
REPRESENTACOES 

LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  

20211488
3 3766250 

FROZEEN 
MERCEARIA SERV 

FESTA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211499
9 3774450 

GAMITO 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211424
0  3735990  

GHM CORREA 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
AGROPECUARIOS 

LTDA 
 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  

 

20203081
73  3560320  

GIS CORRETORA E 
ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade Não 
Luminosa 

20211267
4 3750810 

GISELE PERPETUA 
MARQUES DO 

NASCIMENTO EIRELI  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 
20211600

3 1230310 
GLAUCIA CRISTINA 

FEROLDI I.S.S. Autônomo 

20211364
1 3775560 

GURGEL SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211365
3 3771460 

GUSTAVO HENRIQUE 
BICHOFFE  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

20211209
9 3773000 

H BEEF SHOP DO 
CHURRASCO LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211367
1  3765870  

HAMBURGUERIA 
ORIGINAL 

BELVEDERE LTDA 
 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

20211593
6  3764350  

HAPPY 
SUPERMERCADO 

COMERCIO DE 
MERCADORIAS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade 

Luminosa 
 

20211502
5 3715100 

HERNANDES 
ASSESSORIA EM 
CADASTRO RIO 

PRETO LTDA 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

20211424
3 3775650 

IRINEU MILANEZ 
JUNIOR  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20202556
51 8916501 

J A SILVA COMÉRCIO 
DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  

20211410
2 3771020 

J ANDRE DE 
OLIVEIRA 

REPRESENTAÇÃO 
COMERCIAL  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211501
2 3771480 J H PRADO  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  

20211502
8 3772210 

JM COMERCIO DE 
PRODUTOS 

VETERINARIOS LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  

20211400
1 1144640 

JUSCELINO & MARLY 
TORNEARIA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade Não 
Luminosa 

20211372
0 3775150 

JVGC SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211265
2 3738910 

KRARO TINTAS 
BARRETOS LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 
 

20211212
9 3769270 

L DESIDERIO RUIZ 
ENGENHARIA E 

SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS 

LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211323
8 3775570 

L GONÇALEZ 
SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211484
7  3775110  

LAGO SUL 
TRANSPORTES E 
SERVIÇOS EIRELI 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  

20211322
5 3774410 

LIDIANE APARECIDA 
BORGES ROCHA 
BATISTA EIRELI  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

20211372
1  3774380  

LOPES COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE 

PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS 

LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

20211330
0 3752330 LUAN ELIAS MORAIS  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211384
5 3772150 

MACAFI 
PARTICIPAÇÕES E 
INVESTIMENTOS 

LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  

20211366
6 3774980 

MAGALU LOG 
SERVICOS 

LOGISTICOS LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
20211503 3774560 MARANGONI CLINICA Taxa de Licença de 

 

3 ODONTOLOGICA 
LTDA 

Funcionamento 
Taxa de Localização  

Taxa de Publicidade Não 
Luminosa 

20211494
5 712220 

MARGUS COMÉRCIO 
DE MIUDEZAS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

20211594
6 3308940 

MARIANA SILVA 
GALBIATI I.S.S. Autônomo 

20211427
4  3768690  

MARTINS MACHADO 
CORRETORA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  

20211163
8 3772050 

MATHEUS HENRIQUE 
SILVA DE OLIVEIRA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211373
8 3773270 

MATOS E MATOS 
COSMETICOS E 

PERFUMARIA LTDA 
EPP  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211319
2 3752840 

NATHANY CAROLINE 
CARRASCO E CIA 

LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

20211319
5 3764620 

OVIDIO DIAS 
FERNANDES JUNIOR 

SOC INDIV 
ADVOCACIA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  

20211338
9  3775070  

PENNA OFF-ROAD 
PARA-CHOQUES E 
ACESSORIOS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
20211368

8  3775950  
PREMIUM CAR 
COMERCIO DE 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

 

VEICULOS  EIRELI Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

20211272
9  3753020  

REDENTORA MIX 
UTILIDADES 

DOMESTICAS LTDA 
 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade 

Luminosa 

20211337
3  3755610  

REQUINTE TINTAS E 
REVESTIMENTOS 

LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  

20211343
0  3773470  

RNI 
INCORPORADORA 
IMOBILIARIA 458 

LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  

20211290
4 3761470 

ROSAN & DE 
ANGELIS 

LANCHONETE LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade 

Luminosa 

20211396
6  3773690  

ROSIMARA DOS REIS 
PISSOLATTI 

 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 
Taxa de Publicidade 

Luminosa 

20211390
3 3772720 

SIRLENE DA SILVA 
CASTRO  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa  

20211370
4 3773490 

STELLA RUSSO 
PIRES  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
ISSQN - FIXO 

20211484
8 3432900 

THIAGO FIRMINO 
ANGELOTTI I.S.S. Autônomo 

20211293
8 3772660 

THOR IMPLEMENTOS 
RODOVIARIOS EIRELI  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211272
5 3770190 

TRANSVERTEC 
ELEVADORES LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211295
6 3721340 

TS FRANCHISING 
LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

20211274
5  3752580  

V R DE ALVARENGA 
LTDA ME 

 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

20211485
5 3775700 

VITORIA VISCOVINI 
CUNHA DA SILVA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211389
7  3775630  

ZS PRESENTES E 
ACESSÓRIOS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização  
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 
São José do Rio Preto, 22 de janeiro de 2021. 

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

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA 
PORTARIA SMTTS/Nº 001/2021 

Dispõe sobre a designação de agente de trânsito.  
O Engº Amaury Hernandes, Secretário 
Municipal de Trânsito, Transporte e 
Segurança, no uso de suas 
atribuições legais, etc. 
          

RESOLVE:  
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio 
firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 
Segurança Pública, DESIGNAR para atuar como agente da Autoridade de Trânsito no 
âmbito de sua competência no município de São José do Rio Preto, o seguinte policial 
militar, objeto do Ofício nº. 17° BPM/I-06/40/21 expedido pelo respectivo Comandante. 
- Cabo PM Bruno Ribeiro Abra, RE: 142068-2. 
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 15 de janeiro de 2021.  
      Registre-se;    
   Publique-se;    
   Cumpra-se.    

São José do Rio Preto, 21 de janeiro de 2021. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
4° TRIMESTRE DE 2020

Arrecadação
até o Período

Proprios 536.038.005,28 Valor % Valor % Valor %
Transferências da União 71.595.788,25 EDUCAÇÃO INFANTIL 36.200.654,68 3,64% 35.453.090,78 3,57% 35.346.724,34 3,56%
Transferencias do Estado 386.379.111,75 ENSINO FUNDAMENTAL 134.063.605,21 13,49% 129.464.711,28 13,02% 128.127.441,12 12,89%
Total 994.012.905,28 RETENÇÕES AO FUNDEB 90.414.246,38 9,10% 90.414.246,38 9,10% 90.414.246,38 9,10%
Retenções ao FUNDEB 90.414.246,38 TOTAL 260.678.506,27 26,22% 255.332.048,44 25,69% 253.888.411,84 25,54%
Receitas Líquidas 903.598.658,90

TOTAL 25% 248.503.226,32

Receitas de Transferências 189.329.179,15
Receitas de Aplic. Financeiras 26.622,95
Total 189.355.802,10 Valor % Valor % Valor %

OUTRAS 19.103.667,42 10,09% 19.103.667,42 10,09% 19.103.667,42 10,09%
MAGISTÉRIO 160.971.408,81 85,01% 160.971.408,81 85,01% 160.971.408,81 85,01%

TOTAL 189.355.802,10 TOTAL 180.075.076,23 95,10% 180.075.076,23 95,10% 180.075.076,23 95,10%
MAGISTÉRIO (60%) 113.613.481,26

Transf. Federais (QESE, PDE, PNAE, PNATE) 33.531.114,44
Convênios Federais e Estaduais 0,00
Receitas Aplic.Financeiras (QESE, PDE, PNAE, PNATE) 51.170,16 Valor Valor Valor
Total 33.582.284,60 TOTAL 17.170.457,18 16.707.351,87 16.554.434,69

RECEITAS DO FUNDEB DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO ENSINO

RECEITA DE IMPOSTOS DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS EM EDUCAÇÃO
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga

(até o Período) (até o Período) (até o Período)

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(até o Período) (até o Período) (até o Período)

(até o Período) (até o Período) (até o Período)

RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga

  

Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

FILHO DE FAMOSO   - João Guilherme Silva, fi lho do 
apresentador Faustão, postou em suas redes sociais 
uma foto ao lado de amigos em Trancoso, na Bahia. O 
jovem de 16 anos, mais conhecido como Bypass, fez 
uma cirurgia bariátrica há seis meses e perdeu 40 kg. 
Residente na Suiça, João está de passaram pelo Brasil 
por conta da quarentena. FESTA EM FAMÍLIA  - Ana Karin e Ana Gabriela

COMEMORAÇÃO   -  Ana Karin Andrade (Presidente do 
Mulheres Solidárias e Embaixadora da Paz) comemorou 
seu aniversário na Ilha de São Luís Maranhão  em família. 
Com irmãos  ( Fernanda Kenard Andrade, Euller Andrade 
e Emerson Andrade), sobrinhos (Maria Eduarda, Gabriel, 
Kenard Neto, Isadora), afi lhados, cunhadas. A bebê Ana 
Gabriela, fi lha de Gabriel, foi o centro das atenções.

FAMÍLIA  - Os irmãos reunidos: Emerson, Ana Karin, Fer-
nanda e Euller Andrade

PRESENÇA  - Euller e Ana Karin
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DOMINGO, 24 DE JANEIRO DE 2021

Salão de Beleza 
dos Frentistas 

O Salão de Beleza dos 
frentistas tem ho-

rários alternados entre os 
períodos da manhã e tarde 
de segunda a sexta-feira. 

O salão do sindicato 
atende em dias alternados 
no período da manhã e da 
tarde ficou definido que 
as terças e quintas-feiras 

o atendimento é das 8 às 
13 horas e as segundas, 
quartas e sextas-feiras o 
horário de funcionamento 
é das 13 às 18 horas.

Outras in formações 
podem ser obtidas pelo 
telefone do sindicato 17 
3219-9400 ou pessoal-
mente na sede Rua Euri-
des da Cruz, 164, Jardim 
Paraiso. 

Sérgio SAMPAIO -  Foto: Arquivo JT 
amaralsampaio@hotmail.com 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com 

KIT ESCOLAR   
SINDALQUIM

O Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias na Fabricação do Álcool, Quí-
micas e Farmacêuticas) está convocando os 
trabalhadores das três categorias para en-

tregarem os documentos de matriculas escolares que 
ainda faltam para poderem receber os Kits Escolares 
nesta primeira etapa que tem inicio no dia 8 de feve-
reiro.
Segundo João Pedro Alves Filho, presidente do sin-
dicato, é importante para aqueles trabalhadores que 
entraram nos últimos meses providenciem o docu-
mento o mais rápido possível e encaminhem para os 
telefones por meio do whatsapp do sindicato.
São dois números nos quais os trabalhadores podem 
encaminhar o documento sendo ambos com código 
17 – os celulares são o: 99618-2668 ou 98171-0075.
A primeira etapa da entrega será de 8 a 27 de feve-
reiro, na sequência de 1º a 19 de março acontece a 
segunda etapa da entrega e posteriormente a deste 
segundo prazo os trabalhadores poderão retirar os 
kits na sede do sindicato até o dia 31 de março. 
A expectativa é entregar cerca de 6 mil kits escolares 
neste ano de 2021.


