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Prefeitura 
muda regras 
para corte e 
supressão de 

árvores
Pág. A3

Divulgação

Esposa flagra marido vendo 
vídeo de sexo e apanha

Pág. A3

ESCLARECIMENTO

A manchete da edição impressa de ontem (08), 
“Constroeste deve ficar com contrato emergencial 
do lixo após parecer técnico”,  em momento algum 
afirma que a empresa é ou já foi “a vencedora 
da concorrência emergencial”. A empresa foi 
a primeira colocada na qualificação técnica da 
licitação de coleta de lixo, mas isso não significa 
que a empresa foi a vencedora da concorrência 
emergencial, que sequer foi aberta ainda.

Divulgação

Um homem de 24 anos foi 
preso na noite desta sexta-
-feira (7) após agredir a es-
posa em Rio Preto. Segundo 
o boletim de ocorrência, a 
esposa relatou a polícia que 

chegou em casa e surpreendeu 
seu companheiro vendo vídeos 
impróprios no celular, indo tirar 
satisfação com ele. O homem 
partiu pra cima da mulher ten-
tando lhe enforcar.   Pág.A4

Amor materno em 
tempos de pandemia
Será o segundo Dia das Mães em tempos de pandemia, o que obriga 

distanciamento social e outros cuidados por parte dos filhos. Uma data que 
deve incentivar o contato eletrônico, por videochamados e ligações, mas 
que não perde a essência do amor. Veja nesta edição exemplo de famílias e 
mães que superam os desafios da Covid e seguem unidas. Págs. B2 e B3

Número de mães com 
mais de 30 anos quase 
dobra em duas décadas

PERFIL SEADE

Pesquisa do Seade divulgada 
nesta semana sobre o perfil das 
mães paulistas mostra que em 

Rio Preto, embora a faixa etária 
principal das mães continue sen-
do dos 20 aos 29, o número de 

Nova fase de 
vacinação deve 
incluir 1,5 mil 
rio-pretenses
Rio Preto vai iniciar a va-

cinação três novos grupos 
a partir desta segunda-feira 
(10). Poderão ser imunizadas 
pessoas com síndrome de 
down, transplantados em uso 
de imunossupressores e pes-
soas em diálise. A estimativa 
da Secretaria de Saúde é de 
que 1.500 pessoas sejam 
imunizadas nesta fase. A vaci-
nação ocorre nas unidades de 
saúde das 8h às 14h. Pág.A5

Repertoriando 
está disponível 
em plataformas 

de podcasts
O programa Repertoriando, 

criado pela Secretaria de Edu-
cação com apoio da Secretaria 
de Comunicação e que é trans-
mitido pela Rádio Educativa de 
Rio Preto, já está disponível 
em quatro plataformas mun-
dialmente conhecidas, como 
o Spotify e o Google PodCasts. 
Os conteúdos podem ser aces-
sados a qualquer momento, 
seja pelo celular ou computa-
dor.                        Pág.B1 

CLANDESTINA
PM surpreendeu 
ontem uam fes-
ta de aniversário 
clandstina em chá-
cara de Rio Preto 
com cerca de cem 
convidados, maior 
parter fugiu com a 
chegada das viatu-
ras.
Pág.A4

GRATIDÃO
O engenheiro 

agrônomo Lucas 
Pelarim, mora-

dor de Rio Preto, 
doou cinco ta-
blets e pendri-

vers para serem 
utilizados pelas 
crianças que se 
tratam no Setor 
de Oncologia do 

HB e HCM. Quan-
do criança ele foi 
tratado e curado 

no hospital.
Pág.A5

Pai registra queixa de 
agressão contra filho drogado

Segundo o boletim do ocor-
rência, a vítima relatou que mora 
sozinho com o filho e que notou 
há cerca de seis meses objetos 
de valor estão sumindo no inte-
rior da residência. Suspeitando 

do filho, que segundo o relato é 
usuário de maconha e cocaína, o 
pai questionou sobre os desapa-
recimentos. O agressor não gos-
tou e partiu para cima da vítima, 
dando socos e chutes.    Pág.A4

TJ mantém validade de lei que 
regra horários do comércio

Pág. A3

Proposta prevê 
incentivo financeiro 

para aluno do 
ensino médio

mães com mais de 30 anos vem 
numa crescente nas últimas duas 
décadas e quase dobrou. Pág.B1

Divulgação



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

São José do Rio Preto, Bady 
Bassitt, Cedral, Mendonça, 

Mirassol, Mirassolândia, 
Nova Granada, Guapiaçu, 

Potirendaba, Tanabi, Ubara-
na, Uchôa, Monte Aprazível

Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista 

Preço da assinatura
impresso 

Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00 

Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00

Trimestral: 
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00

Vendas avulsas:
 R$ 1,50

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
09 de maio de 2021 OPINIÃO 

ARTIGO

Uma Igreja com rosto indígena
Quando pensamos no tema 

educação, nos lembramos de 
grandes pedagogos, pensadores 
e estudiosos dos séculos passa-
dos, mas raramente associare-
mos este tema tão interessante 
a algum santo da Igreja Católica. 
Porém, com tamanha alegria, 
apresento para vocês uma refe-
rência neste assunto: São João 
Bosco, conhecido popularmente 
como Dom Bosco, um sacerdote 
italiano, que viveu no século XIX, 
fundador da Congregação Sa-
lesiana e canonizado em 1934 
pelo Papa Pio XI.

Dom Bosco enfrentou na 
cidade de Turim, localizada no 
norte da Itália, um grande de-
safio: formar e educar crianças, 
adolescentes e jovens, excluídos 
e explorados por uma sociedade 
oportunista, em plena Revolu-
ção Industrial, no qual a educa-
ção não era nem um pouco evi-
denciada, pelo contrário, estava 
sucumbida pela mão de obra 
barata e pelas cifras lucrativas 
dos ricos barões, donos de fábri-
cas com turnos intermináveis e 
condições precárias de trabalho.

Em seu chamado vocacio-
nal, aquele pobre sacerdote de 
estatura baixa e de um coração 
gigantesco havia compreendido 
que seu campo de missão seria 

acolher aqueles meninos margi-
nalizados, dar-lhes um lar digno, 
repleto de amor, capacitação 
profissional e, acima de tudo, 
uma espiritualidade pautada 
na misericórdia de Deus. E foi 
assim que, incansavelmente, 
Dom Bosco fez. Impulsionado 
pelo lema: “Da mihi animas ce-
tera tolle”, que significa “Dai-me 
almas e ficai com o resto”, ele 
gastou toda a sua vida pela sal-
vação dos jovens, principalmen-
te dos pobres e abandonados.

O santo dos jovens, comoNa 
ocasião em que comemoramos 
o dia do índio (19/04), somos 
chamados como Igreja a lançar-
mos um novo olhar sobre essa 
riqueza cultural do nosso país. 
Aproximemo-nos desses nossos 
irmãos com aquela mesma ati-
tude que Moisés (cf Ex 3,5) teve 
ao entrar em contato com um 
solo sagrado, isto é, retirando 
as sandálias dos preconceitos, 
das ideias predefinidas, dos 
juízos errôneos, das posturas 
excludentes em relação a um 
povo tão amado.

Acheguemo-nos com todo o 
respeito, “porque os povos têm 
a própria identidade, todos os 
povos têm a própria sabedoria, 
uma consciência de si mesmos, 
os povos têm um modo de sentir, 
um modo de ver a realidade, 
uma história, uma hermenêutica 

Donizete FERREIRA e tendem a ser protagonistas da 
sua história com estas caracte-
rísticas, com estas qualidades” 
(PAPA FRANCISCO, Abertura 
dos trabalhos da Assembleia 
Especial do Sínodo dos bispos 
para a região Pan-Amazônica).

Recentemente a Igreja se 
debruçou sobre a realidade 
da Amazônia, tratando, dentre 
vários temas, do valor cultural 
dos povos que ali vivem. Refiro-
-me ao Sínodo Pan-Amazônico, 
realizado em outubro de 2019, 
proposto pelo Papa Francisco, 
que objetivava encontrar novas 
vias para a evangelização da-
quela porção do Povo de Deus, 
particularmente os povos indí-
genas, muitas vezes esquecidos 
e sem prospectiva de futuro. 
Este Sínodo, por sinal, mudou o 
habitual cenário eclesiástico no 
Vaticano. Além das tradicionais 
vestes clericais, a Santa Sé 
recebeu o colorido dos trajes 
indígenas, o som de suas mú-
sicas e as danças e expressões 
de fé desse povo.

O Sínodo fez notar que a 
Amazônia é uma amálgama de 
crenças, a maioria delas cristãs, 
e que, diante dessa realidade, 
abrem-se verdadeiros caminhos 
de comunhão para todos. Por 
isso, o diálogo ecumênico, in-
ter-religioso e intercultural, deve 
ser assumido como caminho 

Inicio estas linhas pe-
dindo a Maria Santíssima, 
a Excelsa Mãe de Jesus, o 
Cristo Ecumênico, o Divino 
Estadista, que leve aos co-
rações humanos o sublime 
conforto do seu Espírito 
materno. É o acolhimento 
universal que faz brilhar o 
elevado conceito de família 
que nos deve reger. E que 
ampare os povos da Terra, 
guiando-os na direção da 
Paz.

Seja no Dia das Mães, 
seja no Dia da Mulher, ou 
em qualquer data do ano, 
quero saudá-las e, assim, 
prestar-lhes minha home-
nagem, porque quem forma 

Tônus divino da maternidade
a pátria são elas. Algumas, 
que me dão a honra de sua 
leitura, podem argumentar: 
“Mas eu não sou mãe”. Não 
é?! Ora, toda mulher traz 
dentro de si o tônus divino 
da maternidade. Quantas 
não possuem filhos e, no 
entanto, suas Almas são 
preenchidas pelo Amor de 
dedicar-se ao próximo ou 
mesmo a uma Obra como 
a Legião da Boa Vontade? 
O que é a LBV senão uma 
grande mãe?

Mãe, família e nações
Nenhuma instituição es-

tável se sustenta e cresce 
sem mulheres estáveis, de-
cididas, porque aprenderam 
a sublimar os seus mais 

íntimos sofrimentos, trans-
formando-os em significati-
vas realizações em prol da 
humanidade, segundo o 
exemplo de Maria Santís-
sima.

Aqueles que querem des-
valorizar o sentido da família 
não sabem o que estão fa-
zendo. O clã primitivo foi o 
primeiro núcleo familiar. Dele 
se formaram as comunida-
des e surgiu a sociedade. 
Como querer o fortaleci-
mento das nações se não 
respeitarmos as famílias?

José de Paiva Netto 
Đ Jornalista, radialista e 
escritor.

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

Paiva NETTO

ARTIGO

POESIA
“Meu  amor para  com Laelva” - L

- “Se  a  mim,  amar,  Nar-
ciso---

- “--- Poderei  consentir,
- “Preciso
- “Excluir  dúvidas,
- “Acanhamentos---
- “--- Assim,  alegrar-te,
- “Guiar-te
- “Por  sendas  de  paz!
- “Assaz
- “É  meu  querer

- “Farás  por  mim?!
- “Bendita  és,
- “Enfim
- “Posso  respirar  livre-

mente
- “Anelando  pela  graça
- “Do  merecimento  ao  seu  

convívio---
 - “--- O  coração,  com  

alívio,
  - “Ei-lo  a  ressuscitar
   - “Louvando  sem  hesitar,
                                          - 

“Nossas  atitudes

- “Falas  sempre  por  ri-
mas?

-  “És  poeta!
- “Ou,  mimas
- “À  esta  mulher,
- “Sonhadora  e  prazen-

teira---
- “--- A  qual,  sob  o  castigo
- “Da  felicidade,  estou  

contigo,
- “Ambos  anelando
- “E  amando
- “A mesma  “cousa”!

- “A  mim,  inspiras-te,
- “Ó  Laelva,
- “Ao  meu ser,  mudas-te!
- “Agradeço  tua  benevo-

lência,
- “És  a  essência
- “Do  amor  verdadeiro
- “Útil  e  ordeiro!
- “Agradável  é  o  evento---
- “--- Concordas  com  um  

casamento?
- “ Entendí  perguntar
Quando  a  noite  desceu,

Sderlon  SCARIN
Divulgação

Divulgação

Estrelas  a  esmaecerem,  
despontavam---

--- Um  quê  agradável,  
envolveu

Ao  bosque,
Um  prenúncio  bom,
Talvez  a  resplender
E  enaltecer
À  escolha  entre  Laelva  e  

Narciso,
Sob  o  encontro  preciso
Do  qual,  surgiria,  assaz  

compreensão.

6/6/1977 – 21/9/1989
À  5/10/1989  e  agosto  

de  1996
Sderlon  Scarin
                               FINAL.

ARTIGO
Transformação e evolução 

contínua, um novo 
despertar para a Educação

A pandemia continua apre-
sentando desafios à Educação. 
Alunos no mundo todo têm 
que se adaptar às novas tec-
nologias e trilhar alternativas 
com o ensino remoto e aulas 
híbridas, enquanto professores 
e gestores precisam diversificar 
metodologias e buscar o su-
porte necessário para conduzir 
suas aulas.

O modelo de ensino ins-
tituído nesse contexto revela 
um cenário em que, diante 
das dificuldades, professores 
redobram a dedicação, inserem 
novas dinâmicas e plataformas 
e aplicativos digitais despontam 
como os principais propulsores 
para que as escolas possam 
manter um calendário regular 
de atividades.

Entretanto, depois de dé-
cadas de discussões sobre a 
necessidade de a Educação 
acompanhar os processos de 
inovação, os principais desafios 
da área ainda se encontram na 
dificuldade de acesso à internet 
e na falta de infraestrutura. 
Professores de todo o país 
precisam desenvolver novas es-
tratégias para que as atividades 
cheguem até os alunos sem co-
nectividade, e, quando chegam, 
garantir o engajamento.

Segundo o projeto “A Edu-
cação não Pode Esperar”, que 
realizou uma pesquisa a nível 
nacional sobre as ações no 
âmbito da Educação na pande-
mia, no esforço para atender 
à necessidade de todos os 
alunos, as escolas do Brasil 
adotaram diferentes estratégias 
e ferramentas: plataformas digi-
tais, material físico, aplicativos, 
fóruns, webconferências. Em 
meio a tantas soluções, parte 
significativa da rede públicas de 
ensino utiliza a TV aberta para 
alcançar estudantes que não 
têm acesso à internet.

Por sua vez, os alunos tro-
nam-se cada vez mais autôno-
mos, assumindo a responsabi-
lidade pelo próprio aprendizado. 
Essa realidade requer o desen-
volvimento de novas habilidades 
e competências, especialmente 
no caso dos estudantes mais 
jovens, que demandam aten-
ção especial, com atividades 
mais lúdicas e dinâmicas, para 
garantir a atenção por mais 
tempo.

Porém, dentre todos os 

desafios desse período, talvez 
o maior deles seja o processo 
de avaliação. De acordo com 
pesquisa realizada pela Funda-
ção Carlos Chagas, para 84% 
dos professores a readequação 
dos modelos de avaliação é um 
ponto sensível, e há que se 
“discutir atividades avaliativas 
considerando a diversidade 
de situações e condições de 
vida em que se encontram os 
estudantes dos diversos níveis 
de ensino.

Com soluções que personi-
ficam o aprendizado e possibi-
litam novas práticas, a tecnolo-
gia vem contribuindo de forma 
relevante para atender essa 
necessidade. Diagnósticos e re-
cuperação personalizados são 
indispensáveis nas atividades 
remotas e na transição para as 
aulas presenciais, pois reduzem 
as diferenças e dão condições 
para que cada aluno possa 
evoluir no seu ritmo.

A Plataforma Aprimora, por 
exemplo, é um ecossistema 
adaptativo que promove uma 
trajetória de aprendizagem de 
acordo com o perfil de cada 
estudante, sem a necessidade 
de supervisão constante.

Depois de vários meses 
em um processo ininterrupto 
de transformação, pode-se 
perceber um novo modelo de 
educação, mais digital, porém 
sem perder o contato com o ser 
humano, ainda que a distância.

Essa evolução, somada ao 
interesse natural dos estudan-
tes por tecnologias, representa 
o principal impulso para a con-
solidação desses recursos no 
processo educacional.

Apesar dos desafios im-
postos, neste momento há 
um grande despertar para a 
empatia e o sentimento de co-
letividade, em que se constrói 
um novo ecossistema de apren-
dizagem e um caminho sólido 
para a Educação no Brasil e no 
mundo, com inovação, inclusão 
e evolução contínua.

Cilvia Moraes é graduada 
em Letras, pela Universidade 
Tuiuti do Paraná, com Pós Gra-
duação em Língua Portuguesa/
Estudos Literários (UTP) e em 
Educação Integral Transforma-
dora (FAVI). Atuou como docen-
te, na formação de professo-
res, coordenadora de equipes 
pedagógicas e na gestão de 
projetos sócio educacionais. 

Cilvia MORAES

indispensável da evangelização 
na Amazônia.

Esse diálogo inter-religioso 
ocorre especialmente com as 
religiões indígenas e os cultos 
afrodescendentes. Essas tra-
dições merecem ser conheci-
das, compreendidas em suas 
próprias expressões e em sua 
relação com a floresta e a mãe 
terra. Juntamente com eles, os 
cristãos, com base na sua fé na 
Palavra de Deus, colocam-se em 
diálogo, partilhando suas vidas, 
suas preocupações, suas lutas, 
suas experiências de Deus, para 
o aprofundamento mútuo da fé e 
para atuarem juntos em defesa 
do que lhes é comum. Para isso, 
as Igrejas da Amazônia preci-
sam desenvolver iniciativas de 
encontro, estudo e diálogo com 
os seguidores dessas religiões. O 
diálogo sincero e respeitoso é a 
ponte para a construção do bem 
viver (SÍNODO DOS BISPOS, 
Documento final, n.25).

Uma aproximação despre-
tensiosa a esses nossos irmãos, 
pode gerar um belo intercâmbio 
de dons.

* Padre Donizete Heleno 
Ferreira é missionário da 
Canção Nova e assessor da 
Secretaria Geral da Comu-
nidade.
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ATLETISMO

Prefeitura moderniza regras para 
corte e supressão de árvores

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) regulamentou por meio 
de decreto a lei 13.031/2018 
que se refere ao corte e su-
pressão de árvores em áreas 
públicas para a instalação de 
obras também da municipali-
dade no local e determina a 
sua respectiva compensação e 
no que se refere à arborização 
de estacionamentos empreen-
dimentos imobiliária.

Antes que a supressão ve-
nha acontecer, a área deverá 
passar por uma vistoria técnica 
da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente.

Na regra geral a compen-
sação será preferencialmente 
obedecida a proporção de um  
muda por um árvore suprimida.

Caso não haja espaço 
adequado para fazer essa 
compensação no local em 
concordância das distancias 

mínimas haverá um regramento 
diferenciado para ser feito o 
plantio em outro lugar. Serão 25  
mudas para cada espécie nativa 
fora de categoria de ameaça; 
50 mudas para cada espécie 
nativa em risco ou ameaçada 
de extinção e 10 (dez) mudas 
para espécie exótica.

Replantio - Não havendo 
espaço suficiente para o plantio 
das árvores na área do estacio-
namento as mesmas poderão 
ser plantadas na área verde 
do empreendimento seguindo 

Da REDAÇÃO

DECRETO

TJ nega outra liminar e 
mantém lei que regra 
horários do comércio

O desembargador Spoladore 
Dominguez negou novamente 
liminar pedida pelo Sincomercio 
(Sindicato do Comercio Varejis-
ta de Rio Preto) para flexibilizar 
trecho da lei que regula ativi-
dades comerciais no município 
e estabelece série de regras 
para o funcionamento em pe-
ríodo noturno, aos domingos e 
feriados.

A justificativa do desembar-
gador baseou-se na ausência 
dos requisitos legais. “Sob 
ausência de probabilidade de 
provimento do recurso e o 
risco de dano grave e de difícil 
reparação, indefiro a pretendida 
tutela provisória recursal, sem 
prejuízo, destaque-se, de ulte-
rior análise mais aprofundada, 
por ocasião o julgamento do 
recurso de apelação interpos-
to nos autos do processo”, 
explica.

O desembargador já havia 
negado a liminar em fevereiro 
e reiterou a decisão através 
do trecho onde diz que “não 
se presta, nessa medida, a 
demonstrar a alegada urgên-
cia, conforme já destacado, 
inclusive, por este subscritor, 
por ocasião do indeferimento 
da tutela provisória recursal em 
outra ocasião”.

O Sincomercio pediu maior 
flexibilização de horários, sem 
as exigências previstas na lei 
em vigor. A lei é da ex-vereadora 
Márcia Caldas aprovada em de-
zembro de 2020 pela Câmara 
e sancionada pelo Prefeito em 

janeiro de 2021.
“O juiz deu sentença aqui em 

Rio Preto, julgando extinta nossa 
ação. Apresentamos recurso de 
apelação, mas ele demora um 
pouco pra ir para o Tribunal de 
Justiça e ser julgado, então en-
tramos com esse pedido direto 
no tribunal para antecipar os 
efeitos de uma decisão favo-
rável.  O desembargador falou 
que, neste momento, ele não 
vislumbra motivos para fazer isso 
agora, mas que podem rever 
numa decisão final”, explicou 
o advogado do Sincomercio, 
Francisco Júnior.

História - Em fevereiro de 
2021 o desembargador Spo-
ladore Dominguez negou a 
primeira liminar alegando que 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Secretário ganha liminar para clube tirar postagem de rede social

O juiz Cristiano de Castro Jar-
reta Coelho concedeu nesta sex-
ta-feira (7) uma liminar favorável 
ao secretário de esportes de Rio 
Preto Fábio Marcondes para que 
o Rio Preto Esporte Clube exclua 
uma postagem no Facebook 
intitulada “Resposta a Fábio Mar-
condes”. A decisão determina que 
a exclusão seja feita em até 48 
horas. Até às 12h deste sábado 
(8), a postagem seguia disponível 
para o público na página do clube.

Após o secretário defender 
a renúncia do presidente José 
Eduardo Rodrigues, o cartola pu-
blicou um texto na rede social do 
clube fazendo acusações contra 
Marcondes e dizendo que ele não 
teria “autoridade para palpitar no 
clube do qual não faz parte desde 
o ano de 2019, sendo, portanto, 
pessoa estranha ao Rio Preto”. 
O secretário, por sua vez, cobra 
para que o presidente apresente 

a prestação de contas da venda 
de 20 apartamentos da entidade.

Recentemente começou a 
circular uma nota de apoio à 
renúncia do presidente. “Com 
uma direção cuja legitimidade 
é questionada judicialmente, o 
clube foi arrastado para o no-
ticiário nacional ao tratar com 
negligência atletas profissionais, 
obrigados a se alimentarem com 
marmitas no vestiário. A mesma 
direção foi responsável por alterar 
o Estatuto do clube afastando 
sócios e conduzindo a própria 
reeleição, sem nenhuma trans-
parência”, diz a nota.

Entre os nomes citados como 
apoiadores da renúncia na nota 
estão o de ex-jogadores como: 
Adilson Bussada, o meia Bran-
quinho, o zagueiro Ronaldão e 
goleiro Adriano Pitarelli. A diretora 
da equipe feminina do Realida-
de Jovem, Doroteia Inojo, que 
durante anos fez parceria com o 
Rio Preto na disputa competições 

zer o Rio Preto perder por W.O. 
Foi uma traição e como houve 
o abandono de emprego, nós os 
demitimos por justa causa”, afir-

mou o presidente.
Dentro de campo, o 

próximo compromisso 
do Rio Preto é contra 
o Marília em casa na 
segunda-feira (10). 
O Jacaré vem de 
derrota para o Des-
portivo Brasil na 

última rodada.

Vinicius LIMA também aparece na lista, que 
ao todo conta com mais de 60 
nomes.

Sobre a polêmica envolvendo 
as marmitas que acarretou na 
demissão do zagueiro Nino 
e do atacante Leandro Love, 
Rodrigues afirmou que a não 
reabertura do refeitório foi por 
uma determinação da Federa-
ção Paulista e que foi sugerido 
que os jogadores jantassem 
em um local conhecido como 
“Cantinho do Jacaré”, com 
mesas ao ar li-
vre. “Eles fo-
ram lá com a 
intenção de 
tumultuar, 
chegaram 
até tentar 
organizar 
um mo-
tim com 
o u t r o s 
at le tas 
para fa-
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ESPORTES

NOITE E FERIADOS

“analisando as razões da parte 
agravante, vem como a docu-
mentação que forma os autos 
subjacentes ao menos nesta 
fase de cognição superficial e 
sem adentrar na probabilidade 
de provimento do recurso não se 
entrevê a presença do risco de 
dano grave e de difícil reparação, 
que é requisito necessário à 
concessão da pretendida ante-
cipação da liminar”, afirmou o 
desembargador na decisão.

Em dezembro de 2020 a 
Câmara Municipal de Rio Preto 
votou o novo Código de Postu-
ras do Município enviado pelo 
Governo que flexibilizava os ho-
rários de abertura e fechamento 
do comércio, dando liberdade, 
inclusive, para abrirem aos do-
mingos. No entanto, a ex-vere-

Pela segunda vez TJ nega liminar contra lei que regulamenta comércio à noite e feriados

adora Márcia Caldas implantou 
uma emenda que restringia exa-
tamente isso, ou seja, impedia 
que o comércio funcionasse aos 
domingos, feriados e durante a 
noite.

Na época houve uma pres-
são das entidades comerciais 
para que os vereadores votas-
sem contra a emenda, alegando 
que o Código daria liberdade ao 
horário do comércio sem afetar 
qualquer direito trabalhista.

Por outro lado, a ex-verea-
dora Márcia Caldas colocou e 
pauta a qualidade de vida dos 
trabalhadores dizendo que era 
preciso ter regras no dia de 
trabalho.

O Código de Condutas foi 
aprovado com a emenda pro-
posta.

Andressa ZAFALON

Incentivo aos alunos
Projeto altera a lei do Bolsa Família para criar incentivo finan-

ceiro aos estudantes do ensino médio em situação de pobreza 
ou extrema pobreza, com o objetivo de estimular a conclusão do 
ensino médio e reduzir as taxas de evasão escolar, bem como 
as desigualdades sociais e educacionais. Pelo texto, o incentivo 
financeiro ao estudante regular ou profissionalizante será de: R$ 
500 após a aprovação no primeiro ano; R$ 600 no segundo; 
R$ 700,00 no terceiro; e R$ 800,00 no quarto. Após a conclu-
são do curso, haverá ainda parcela única de R$ 300 mediante 
pontuação igual ou superior à média do Enem. O custo previsto 
é de R$ 4,6 bilhões em três anos, segundo cálculo com base 
no Cadastro Único da União. A proposta é da deputada Tabata 
Amaral (PDT-SP, foto) e de 17 deputados.

Anel Viário
A previsão é que as obras 

do anel viário urbano sejam 
concluídas em julho. Depois 
de concluído, terá extensão 
de 35 quilômetros, que irá 
beneficiar cerca de 1,5 mi-
lhão de pessoas. Boa parte 
já foi liberado aos motoristas. 
O sistema viário leva o nome 
do saudoso empresário rio-
-pretense J. Hawilla. Ação na 
Justiça, porém, pede para 
remover o nome dele por 
envolvimento no escândalo 
de propina da FIFA. A conferir!

Canto da sereia
Mesmo com o desmatamento avançando na selva amazônica 

e nos biomas brasileiros, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles (foto), não abaixa a guarda e rebateu os argumentos de 
ambientalistas de que o Brasil se tornou um “pária ambiental” 
por falta de um plano para o setor. As promessas de zerar o 
desmatamento se arrastam há décadas e agora a meta é 2030. 
Segundo ele, o governo brasileiro estabeleceu uma boa relação 
com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, construindo 
uma possibilidade de acordo, não só para o combate ao des-
matamento ilegal, mas também para as questões climáticas do 
planeta. Biden defende resultado prático, portanto, será que cai 
no canto da sereia? O mundo já conhece a trajetória da política 
ambiental brasileira!

Faca no pescoço 
Geraldo Alckmin (PSDB) 

até agora não revelou qual 
cargo pretende disputar nas 
eleições de 2022. Como li-
dera as pesquisas de intenção 
de voto na disputa para go-
vernador, é bem provável que 
não vai abrir mão de concorrer 
para tentar ocupar, de novo, 
o Palácio dos Bandeirantes. 
A liderança do ex-governador 
coloca uma faca no pescoço 
do atual governador João Do-
ria, que defende o vice-gover-
nador Rodrigo Garcia (DEM).

Vexame
Durante depoimento do 

ex-ministro Nelson Teich à CPI 
da Covid, na semana passada, 
foi um vexame o tratamento 
dispensado à bancada de se-
nadoras. Um desrespeito elas 
terem de ficar por último para 
fazer perguntas aos depoen-
tes. Além disso, enfrentaram 
desaforos dos senadores Ciro 
Nogueira (PP-PI) e de Marcos 
Rogério (DEM-RO). Como são 
unidas e tem boa retórica, os 
machistas foram achincalha-
dos. A regra precisa mudar! 

Riscos à saúde
A Comissão de Desenvolvi-

mento Econômico e Indústria 
da Câmara Federal aprovou 
proposta que obriga aos fabri-
cantes ou importadores a res-
ponsabilidade pela veiculação 
de publicidade para alertar a 
população sobre a suspensão, 
pelo Ministério da Saúde, da 
fabricação e venda de seus 
produtos e sobre os riscos à 
saúde decorrentes da utilização 
ou manuseio desses produtos. 
A proposta será analisada pela 
Comissão de Justiça.

Bem-sucedido 
O presidente do Rio Preto, 

José Eduardo Rodrigues, vol-
tou a ser notícia depois que 
jogadores reclamaram da falta 
de alimentação adequada 
destinada aos atletas. Na po-
lítica, Rodrigues foi vereador e 
se elegeu deputado estadual 
aos 23 anos, em 79, numa 
dobrada com o saudoso de-
putado federal Octacílio Alves 
de Almeida. Não se reelegeu, 
porém, foi bem-sucedido ocu-
pando cargos políticos impor-
tantes no governo do Estado.   

Renda básica
O plenário da Câmara ana-

lisa na sessão de terça-feira, 
em primeiro turno, projeto de 
João Paulo Rillo (PSOL) que 
cria o programa renda básica 
de cidadania emergencial, 
com o objetivo de combater 
a fome neste período de 
pandemia, em Rio Preto. 
A proposta gera despesa, 
portanto, pode ser rejeitada 
por vício de iniciativa. Serão 
analisados oito projetos e um 
veto do Executivo na sessão, 
que terá início às 15 horas.   

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

A Secretaria Municipal de 
Esportes de Rio Preto contratou 
empresa para o fornecimento 
de material esportivo que será 
utilizado na pista de atletismo 
do Centro Esportivo do Eldo-
rado.

A vencedora do pregão 
presencial foi a empresa Spor-
thaus Comércio de Artigos 
Esportivos Eireli – o valor total 
do será de R$ 125.500,00 e o 
prazo do contrato é de 3 anos.

Secretaria 
contrata material 

esportivo
Da REDAÇÃO

a mesma proporção que seria 
plantada na área do estaciona-
mento e deverá ser justificado 
quando da aprovação do projeto 
de arborização.

Doação - Não havendo a 
possibilidade de atendimento 
integral do plantio no empre-
endimento, de acordo com o 
parágrafo anterior, o empreen-
dedor poderá doar a diferença 
das mudas ao Viveiro Municipal, 
de forma que cumpra com o 
total de mudas calculadas para 
o plantio.
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demitimos por justa causa”, afir-
mou o presidente.

Dentro de campo, o 
próximo compromisso 
do Rio Preto é contra 
o Marília em casa na 
segunda-feira (10). 
O Jacaré vem de 
derrota para o Des-
portivo Brasil na 

última rodada.

Sobre a polêmica envolvendo 
as marmitas que acarretou na 
demissão do zagueiro Nino 
e do atacante Leandro Love, 
Rodrigues afirmou que a não 
reabertura do refeitório foi por 
uma determinação da Federa-
ção Paulista e que foi sugerido 
que os jogadores jantassem 
em um local conhecido como 
“Cantinho do Jacaré”, com 
mesas ao ar li-
vre. “Eles fo-
ram lá com a 
intenção de 
tumultuar, 
chegaram 
até tentar 
organizar 
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ETERNOS NAMORADOS  - O destaque deste domingo 
vai para o casal, Isa Cury Mazzotta e Carlos Mazzotta

MOMENTO DE AMOR -  Toda a beleza e simpatia do ca-
sal, Giuliano Verdi e Lessandra Verdi em pose especial 
para a coluna 

DESAPEGO - A realeza britânica está vendendo o Bentley 
Mulsanne ano 2013, carro de família que pertenceu à rai-
nha Elizabeth II, do Reino Unido. O veículo foi usado pela 
realeza por três anos – entre 2013 e 2015 –, tem apenas 
3,2 km rodados e está bem conservado. São 505 cv de 
potência em um motor V8 de 6,75 litros de capacidade. 
Os interessados podem comprar o carro pela bagatela 
de R$ 1,3 milhão.

PROVA DE FOGO - Patrícia Abravanel é testada, com o 
objetivo de provar que não é patricinha. Os desafi os fo-
ram realizados em uma fazenda no quadro “Eu não sou 
patricinha”. Patrícia participou do desafi o ao lado de Ga-
briel Cartolano em uma fazenda no interior de São Paulo 
e encararam tarefas do dia a dia rural. A dupla conta com 
a participação do humorista Santos e juntos cumpriram 
as tarefas de dar banho em uma jumenta, cuidar do cas-
co e trocar as ferraduras de um cavalo, coletar os ovos 
de galinha e limpar o chiqueiro. 

MOMENTO DE ALEGRIA  - Xororó é vacinado contra Co-
vid-19. O cantor, de 63 anos, recebeu a primeira dose da 
vacina em Campinas, interior de São Paulo, onde mora. 
Nas redes sociais, ele compartilhou com alegria a foto 
da carteira de vacinação e escreveu na legenda: “Que 
felicidade, meu Deus”.

RETORNO AS TELAS  -  Jesuela Moro, atriz que viveu a 
personagem Julia na novela A Vida da Gente (2011), está 
irreconhecível nos dias de hoje, com 16 anos. Quando a 
novela foi ao ar pela primeira vez, a pequena só tinha 7 
anos. Após fi car longe das câmeras por alguns anos, Je-
suela está de volta: fará parte do elenco de uma websérie 
com supervisão da diretora Cininha de Paula.
SURPRESA DE ANIVERSÁRIO - O apresentador Fausto 
Silva recebeu uma homenagem de sua mulher, Luciana 
Cardoso. A surpresa foi a forma que a esposa encontrou 
para parabenizar o marido que completou 71 anos no do-
mingo (2). “Você que não gosta muito que as pessoas sai-
bam da sua intimidade, merece que o mundo saiba que é 
um vencedor do jogo da vida”, escreveu sua companheira.

DE VOLTA AO ROTARACT   - Allana Cegarra assume novo 
cargo no Rotaract. Agora é Representante Distrital Assis-
tente. Vale lembrar, que ela já foi presidente do Rotaract 
no passado. Desejamos muito sucesso nessa nova ca-
minhada.

Polícia encerra aniversário 
em chácara de Rio Preto

A Polícia Militar encerrou 
na madrugada deste sábado 
(8) uma festa clandestina 
realizada em uma chácara na 
Estância Suíça em Rio Preto.

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência, a 
polícia recebeu diversas de-
núncias de um evento festivo 
que estava ocorrendo na zona 
rural da cidade e que estava 
desrespeitando as normas 
restritivas da pandemia. Se-
gundo a polícia, cerca de 100 
pessoas estavam no local, 
mas muitos fugiram após a 
chegada dos policiais.

De acordo com o boletim, 
a festa era uma comemoração 
de aniversário e teria sido 
organizado por uma mulher 
que responde pela alcunha de 
“Nega Jú”. Tanto ela, quanto 

o proprietária do imóvel não 
foram localizados.

Na chácara ainda foram 
identificados adolescentes que 
confraternizavam com bebidas 
alcoólicas. Três menores de 
idades foram levados para 
os responsáveis e o aparelho 
de som foi apreendido. Os 
policiais ainda encontraram 
um foragido da Justiça e o 
mesmo foi encaminhado para 
a Central de Flagrantes. Todos 
os envolvidos foram ouvidos e 
liberados.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br
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Polícia encerra 
aniversário em 
chácara de Rio Preto

Esposa flagra marido vendo 
filmes de sexo e apanha

Um homem de 24 anos foi 
preso na noite desta sexta-fei-
ra (7) após agredir a esposa 
em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a esposa relatou a 
polícia que chegou em casa e 
surpreendeu seu companheiro 
vendo vídeos impróprios no 
celular, indo tirar satisfação 
com ele. O homem partiu pra 
cima da mulher tentando lhe 
enforcar e quebrando seu ce-
lular e alguns eletrodomésticos 
da casa. Ela afirmou a polícia 
que essa não é a primeira vez 

que sofre agressões, mas que 
não havia registrado boletim 
de ocorrência.

O homem negou ter agre-
dido a esposa e contou aos 
policiais que estava vendo 
vídeos de pegadinhas no ce-
lular, quando sua esposa, por 
motivo de ciúme, iniciou uma 
discussão, tendo pegado uma 
panela para atirar contra a 
sua pessoa e que ele só teria 
pegado o braço dela para tirar 
a panela.

O homem foi conduzido a 
Central de Flagrantes com uso 
de algemas, onde teve prisão 
preventiva decretada.

Vinicius LIMA

TRÁFICO
Casal é flagrado com 
71 pinos de cocaína

Um casal foi preso na noite 
desta sexta-feira (7) após ser 
flagrados pela polícia com 71 
porções de cocaína no bairro 
João Paulo II em Rio Preto.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, os 
policiais estavam em patru-
lhamento de rotina, quando 
avistaram o casal em atitude 
suspeita na via. Ao avistar a 
viatura, os dois tentara fugir, 
mas foram alcançados pelos 
policiais.

Ao fazer a busca, a polícia 
encontrou as porções de co-
caína com jovem de 16 anos, 
mais a quantia de R$ 247. Já 
a mulher de 20 anos, nada de 
ilícito foi encontrado. O jovem 
confessou que os entorpecen-
tes são de sua propriedade e 
que sua namorada não sabia 
de nada. Ele também afirmou 
que comprou as drogas no 
João Paulo II e que pretendia 
utilizar uma parte e vender ou-
tra no município de Mirassol.

O menor de idade foi libe-
rado para o responsável.

Vinicius LIMA

NO CELULAR

Drogas e dinheiro apreendidos com casal

Arquivo DHOJE

PAZ E PROTEÇÃO

Operação da Polícia Militar prende 5

Nesta sexta feira (7) a 
Polícia Militar de São José do 
Rio Preto  juntamente com a 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
realizou a operação denomi-
nada “Paz e Proteção”, que 
resultou na prisão de cinco 
pessoas pelos crimes de tráfico 

de drogas, prática de roube e 
procurados da Justiça.

A operação foi desenvolvida 
através de pontos de bloqueios 
e equipes policiais realizando 
saturação em diversos bairros 
da cidade, visando não só 
a prevenção criminal, mas 
também o combate direto a 
delitos diversos, e contou com 

a presença dos policiais mi-
litares que atuam na cidade, 
em suas diversas formas de 
policiamento como também o 
efetivo da GCM.

Além dos cinco detidos, a 
operação teve uma produti-
vidade de 67 pessoas abor-
dadas, 14 motos e 12 carros 
fiscalizados.

Vinicius LIMA
Arquivo DHOJE

DRAMA
Pai é agredido por filho drogado após cobrar objetos da casa

Um homem de 45 anos foi 
vítima de agressão do próprio 
filho na noite desta sexta-feira 
(7) em Rio Preto.

Segundo o boletim do ocor-
rência, a vítima relatou que 
mora sozinho com o filho e que 
notou há cerca de seis meses 
objetos de valor estão sumindo 

no interior da residência. Sus-
peitando do filho, que segundo 
o relato é usuário de maconha 
e cocaína, o pai questionou 
sobre os desaparecimentos. O 
agressor não gostou e partiu 
para cima da vítima, dando 
socos e chutes.

O caso foi encaminhado 
para o DP da área para o pros-
seguimento das investigações.

Vinicius LIMA

Divulgação
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CLAREAMENTO DENTAL

O clareamento dental é uma técnica que pode ser fei-
ta de 3 formas distintas: Poderá ser feita no consultório 
com um dentista, em casa com uso de uma moldeira 
ou uma combinação entre ambos.

Esse tratamento tem sido muito requisitado pois 
todos gostaríamos de dentes branquinhos e livre de 
mancha.

O clareamento dos dentes é um procedimento  pouco 
invasivo  e que pode melhorar gradativamente a auto 
estima do paciente.

O clareamento dental utiliza produtos a base de 
peróxido de hidrogênio que quando em contato com a 
superfície dos dentes conseguem quebrar as moléculas 
pigmentadas dessociando-as  em moléculas menores 
e deixando o dente mais claro. Durante esse procedi-
mento precisamos isolar a gengiva para não queima-la. 
Antes de iniciar o clareamento o cirurgião faz uma pro-
filaxia dentaria, isola-se a gengiva e aplica o produto.

Não existem barreiras a quem queira fazer clare-
amento porém o profissional deverá avaliar a saúde 
bucal do seu paciente observando, cáries, doenças 
periodontais e lesão dentarias.

Além disso no 1/3 inicial e final da gravidez deve-se 
evitar fazer o clareamento.

CUIDADOS APÓS O CLAREAMENTO
- Evitar alimentos e bebidas com corantes como 

café e vinho.
-Evitar tabaco. 
-Manter uma escovação correta após as refeições.
-Evitar uso enxaguatório bucal coloridos ou que con-

tenham álcool na composição.
-Visitar o dentista regularmente.
TIPOS DE CLAREAMENTO
-A laser feito no consultório com equipamento correto 

de laser ou Led  (luz de Led)
-E em gel utilizando molduras e feito em casa.
Ainda existe o clareamento interno do dente feito 

em consultório para dentes tratado canal e que ocorreu 
alteração de cor.

Cabe orientar ao paciente que todo clareamento 
dentário pode acarretar sensibilidade dentaria pois o 
clareamento é o reflexo de uma reação química de 
oxidação que causa uma desmineralização superficial 
do esmalte dentário que acarreta sensibilidade.

Os níveis de concentração do peróxido de hidrogênio 
presente no gel clareador e o tempo que esse gel fica 
em contato com a superfície dentaria podem influenciar 
bastante no processo.

Além disso quando o clareamento é feito em con-
sultório odontológica, a aplicação de luz de Led laser 
também podem ser uma das causas para que surja um 
quadro de sensibilidade.

Para amenizar o profissional orienta o uso de creme 
dental 

Dra. Fernanda F. Lupino e Dra. Ana Cristina R. 
Matos

Divulgação

COVID

Rio Preto vai iniciar a va-
cinação três novos grupos a 
partir desta segunda-feira (10). 
Poderão ser imunizadas pes-
soas com síndrome de down, 
transplantados em uso de imu-
nossupressores e pessoas em 
diálise. A estimativa da Secre-
taria de Saúde é de que 1.500 
pessoas sejam imunizadas 
nesta fase. A vacinação ocorre 
nas unidades de saúde das 8h 
às 14h. É necessário comprovar 
a condição com atestado ou 
receita médica.

Na terça-feira (11) começa 
a vacinação em gestantes e 
puérperas (até 45 dias) com 
comorbidades como diabetes, 
hipertensão, obesidade e de-
mais condições da lista de co-
morbidades do Plano Nacional 
de Imunização. As mulheres 
devem comprovar a condição 
com cartão do pré natal/exame. 
Também serão incluídos neste 
dia pessoas com deficiência 
permanente que recebem BPC 
(Benefício de Prestação Con-
tinuada) da Assistência. Para 
esses grupos, a expectativa é 
de imunizar 1.276 pessoas.

A vacinação de pessoas 
com comorbidades de 55 a 59 
anos terá início na quarta-feira 
(12). Na sexta-feira (14) serão 
imunizados pessoas com co-

Nova fase de vacinação começa amanhã e 
deve incluir 1,5 mil pessoas em Rio Preto

morbidades de 50 a 54 anos. A 
previsão da Saúde é de que oito 
mil pessoas sejam vacinadas.

Cadastro - A Secretaria 
Saúde disponibilizou no site 
da Prefeitura de Rio Preto um 
formulário on-line para o ca-
dastramento das pessoas com 
comorbidades elencadas para 
vacinação contra a Covid-19. 
As pessoas enquadradas dentro 
dos critérios do Ministério da 
Saúde devem informar seus da-
dos pessoais e indicar a doença 
para a apuração do número de 
pessoas com indicação de vaci-
nação. Também está disponível 
um atestado médico que será 
exigido no ato da vacinação.

A Saúde elaborou um atesta-
do médico padrão que os porta-
dores de comorbidades deverão 
apresentar para receberem a 
imunização. O documento deve-
rá ser preenchido pelo médico 
responsável pelas informações 
do paciente. Esta exigência foi 
definida pelo secretário Aldenis 
Borim em uma reunião com 
representantes do Conselho 
Regional de Medicina (CRM), da 
Associação Paulista de Medicina 
(APM) e dos planos de saúde da 
cidade. O modelo do atestado 
padrão também estará dispo-
nível nos sites dos convênios.

Para os pacientes da rede 
SUS, que já contam com o 
prontuário on-line, os atestados 
obrigatórios estarão disponíveis 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Vacinação inclui três novos grupos a partir desta 
segunda-feira

no dia e nos próprios locais de 
vacinação, não havendo neces-
sidade de buscar nas unidades 
antecipadamente.

As pessoas que têm convê-
nios médicos ou fazem trata-
mentos particulares, devem pro-
videnciar os atestados no padrão 
exigido junto aos médicos com 

os quais fazem o tratamento. 
O modelo do atestado padrão 
também estará disponível nos 
sites das operadoras.

Para fazer o cadastro basta 
acessar o link: http://saude.
riopreto.sp.gov.br/transparen-
cia/modules/mastop_publish/?-
tac=228

Pessoas de 50 anos com comorbidades 
recebem vacina a partir do dia 14

O Governo de São Paulo 
anunciou nesta sexta-feira (7) 
a inclusão no calendário de 
vacinação contra Covid-19 de 
pessoas com comorbidades 
e deficiências permanentes 
na faixa de 50 a 54 anos. 
Os grupos poderão tomar a 
primeira dose do imunizante 
a partir da próxima sexta (14).

“Este grupo não estava na 
programação de vacinação 
dos grupos já anunciados. O 
público estimado é de 865 mil 
pessoas”, disse o governador 
João Doria.

Serão contempladas as 
pessoas que tiverem uma ou 
mais comorbidades definidas 
pelo Ministério da Saúde e, 
no caso dos deficientes, o 
comprovante do Benefício 
de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC).

Na mesma semana, o 

Governo de SP começa a va-
cinar praticamente um novo 
grupo por dia. Já na segun-
da-feira (10), doses passam 
a ser aplicadas em quem tem 
Síndrome de Down, pacientes 
em tratamento de hemodiálise 
(Terapia Renal Substitutiva) e 
transplantados que utilizam 

permanente que têm entre 55 
e 59 anos. Do dia 12 (quarta-
-feira) em diante, pessoas com 
comorbidades desta mesma 
faixa etária.

Para receber as doses, 
qualquer pessoa com comorbi-
dades e que integre os grupos 
anunciados devem apresentar 
comprovante da condição de 
risco por meio de exames, re-
ceitas, relatório ou prescrição 
médica. Os cadastros previa-
mente existentes em Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) 
também podem ser utilizados.

A orientação vale tanto para 
as pessoas com comorbidades 
nas faixas etárias de 50 a 59 
anos quanto para as pessoas 
com Down, em hemodiálise 
e transplantados - para este 
último grupo, é também re-
comendável a apresentação 
de receita médica do medica-
mento imunossupressor em 
utilização pelo paciente.

Da REPORTAGEM 

imunossupressores.
A partir de terça-feira (11), 

será a vez das gestantes e 
puérperas (até 45 dias após o 
parto) com idade acima de 18 
anos e com comorbidades. Na 
mesma data, também come-
ça a valer o cronograma para 
as pessoas com deficiência 

Divulgação 

IMUNIZAÇÃO

HB E HCM

Engenheiro curado de câncer na infância 
retribui e doa tablets a dois hospitais

O Hospital de Base e o 
Hospital da Criança e Materni-
dade receberam uma doação  
do engenheiro agrônomo 
Lucas Pelarim, morador de 
Rio Preto, mas que tem suas 
raízes e família em Nhande-
ara. Ele doou cinco tablets e 
pendrivers para serem utili-
zados pelas crianças que se 
tratam no Setor de Oncologia 
do HCM. Os equipamentos 
permitem aos pequenos pa-
cientes se divertirem, já que 
a pandemia limitou as ativi-
dades lúdicas e recreativas 
no hospital.

O ato de solidariedade do 
engenheiro é, na verdade, de 
agradecimento aos profissio-
nais e à instituição que, há 17 
anos, o trataram e o ajudaram 
a curar-se de um câncer.

Em março de 2004, aos 9 
anos de idade, Lucas foi diag-
nosticado com Linfoma não 

Hodking. Realizou tratamento 
quimioterápico e passou por 
várias internações. Após cinco 
anos e meio de acompanhamen-
to e exames periódicos, no início 
de 2010, ele ouviu o que sempre 
esperava: estava curado.

“Ainda criança, percebi o 
quanto o trabalho dos profis-
sionais do hospital era árduo 
e como se empenhavam para 
amenizar a minha situação e 
de outros pacientes. Nesse 
período, decidi que, se Deus 
me ajudasse, todo ano eu iria 
ajudar a Oncologia do HB e do 
HCM”, afirmou o engenheiro.

Assim que se formou e 
passou a ter condições fi-
nanceiras, Lucas cumpriu o 
que se propôs. Há três anos, 
colabora com os hospitais e 
com a AMICC – Associação dos 
Amigos da Criança com Câncer. 
“Espero ajudar todos os anos 
a Oncologia do HCM e do HB, 
a qual tenho tanta gratidão”, 
comentou Lucas.

Da REDAÇÃO Divulgação

Lucas Pelarin doou cinco tablets ao setor de oncologia
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ALUGUEL: RELAÇÃO 
DE CONSUMO OU NÃO?

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Já tinha ouvido falar do SOS Consumidor, mas foi apenas 
esse ano   que li artigos sobre a pandemia e as relações de 

consumo.
Recentemente o que mais me chamou atenção foi a matéria 
a declaração anual de quitação de débito, e pude observar o 
quanto é importante esse tipo de jornalismo.
Vou recorrer ao e-mail do SOS sempre que tiver alguma dúvida 
e a jornal  DHoje pela iniciativa, deixo  meus comprimentos. 
Como cidadão, consumidor e trabalhador, acho a 
contribuição do SOS é vital importância. Somente as leis 
e os códigos infelizmente não bastam para que todos ajam                 
corretamente, com o respeito e a ética esperados. Mas sei que 
o difícil e intenso esforço feito pelos envolvidos no projeto 
certamente trará ainda mais resultados positivos no futuro.  
Gosto do conteúdo  por ser e elucidativo e de uma linguagem 
compreensível, vida longa a todos.

Carlos Renato Tavares Ceccon – bancário

O sonho do brasileiro é 
ter o imóvel próprio, 
porém, enquanto isso 
não ocorre, o cidadão 

se contenta em alugar. Mas só 
quem já foi locador ou locatário 
conhece a dor de cabeça que 
pode ser quando este contrato é 
judicializado.
Por um lado, o locador busca 
a segurança de que não sofrerá 
prejuízos com a disponibilização 
do seu imóvel a terceiros e, por 
outro, o locatário deseja ter suas 
demandas atendidas e ter um 
serviço de qualidade, já que paga 
mensalmente pela utilização do 
imóvel.
Com isso, surgiu a discussão 
se o Código de Defesa do 
Consumidor seria aplicável aos 
contratos de locação, visto que, 
para alguns juristas, trata-se 
de uma prestação de serviço, 
confi gurando uma relação de 
consumo.
A jurisprudência não concorda 
com esse posicionamento. O 
Superior Tribunal de Justiça 
entendeu que não existe relação 

de consumo entre locatário e 
locador, visto que o contrato 
de locação possui lei específi ca 
(Lei nº 8.245/91), e que, para 
ser fornecedor é preciso que 
a pessoa desenvolva atividade 
com habitualidade, expertise 
e intuito de lucro, o que não 
necessariamente ocorre na 
locação.
“A jurisprudência desta Corte 
é fi rme no sentido de que ‘não 
se aplica o Código de Defesa 
do Consumidor ao contrato 
de locação regido pela Lei 
8.245/1991, porquanto, além de 
fazerem parte de microssistemas 
distintos do âmbito normativo 
do direito privado, as relações 
jurídicas não possuem os traços 
característicos da relação de 
consumo, previstos nos arts. 2º e 
3º da Lei n. 8.078/1990’.” 
 No caso de locação de imóveis 
em que há a intermediação de 
imobiliária, somente haverá 
relação de consumo entre o 
proprietário do imóvel com a 
imobiliária e o locatário com 
a imobiliária. Isso porque esta 
atua como administradora da 
atividade de locação, prestando 
serviços tanto ao locador quanto 
ao locatário.
Já nos casos em que há a 
locação de imóvel próprio, sem 
a intermediação de imobiliária, 
o contrato não poderá ser 
questionado sobre a luz do 
código de defesa do consumidor, 
pois não se trata de relação de 
consumo.
A tese da Corte Superior é de 
que a atividade da imobiliária 
trabalha com duas relações 
jurídicas distintas: a de prestação 
de serviços, estabelecida entre 
o proprietário de um ou mais 
imóveis e essa administradora, e 
a de locação propriamente dita, 
em que a imobiliária atua como 
intermediária de um contrato de 
locação.
Tal entendimento se demonstra 
acertado, visto que muitas 
pessoas quando alugam 
diretamente o seu imóvel não 
possuem o know how, nem a 
expertise de uma imobiliária, nem 
habitualidade nessa prestação de 
serviço, sendo evidentemente 
uma relação contratual entre 
duas pessoas físicas – locador e 

locatário.
Caso contrário, considerar-se-
ia como fornecedor qualquer 
pessoa que aufi ra lucro, o que 
não é o caso.
No direito do consumidor, a 
relação de consumo é marcada 
por uma desigualdade entre 
as partes: o consumidor é 
visto como hipossufi ciente em 
comparação ao fornecedor, visto 
que este último, normalmente, 
possui uma grande estrutura 
e conhecimento sobre a área. 
A assimetria de informações 
aliada ao poder econômico são, 
portanto, as condicionantes da 
presunção da hipossufi ciência na 
relação consumerista.
Em contrapartida, a relação 
contratual privada é marcada 
pela paridade e simetria, até que 
haja a presença de elementos 
que justifi quem uma clara 
desigualdade entre as partes (Art. 
421-A Código Civil).
Portanto, quando há uma 
controvérsia na relação do 
inquilino e o locador de 
um imóvel, é fundamental 
compreender quem deve ser 
colocado como polo passivo 
no caso. O primeiro passo é 
fundamental analisar como 
constam as partes no contrato 
de locação, e analisar, ainda, 
se há uma relação direta entre 
locador e locatário ou se 
esta é intermediada por uma 
imobiliária.
Por fi m, com o crescimento 
urbano e o crescimento de 
moradias em condomínio, a 
tendência é que o número de 
contratos de locação cresça 
cada vez mais, portanto, é 
necessária uma atuação diligente 
do locador e locatário visando 
a constituição de uma relação 
contratual. Um contrato 
padrão ou “de papelaria” acaba 
colocando o locador em uma 
situação prejudicial em relação 
a proteção de seu imóvel e o 
locatário em uma situação de 
fragilidade em relação aos seus 
direitos locatícios. Para que isso 
não aconteça, e você tenha um 
problema por anos a fi o, sempre 
busque o apoio jurídico para ter 
certeza dos riscos que o presente 
contrato oferece aos seus direitos 
como inquilino ou locador.

CARLOS EDUARDO SABION 
– Representante Comercial
CARLOS  -  QUE CUIDADOS 
DEVEM SER OBSERVAS ANTES  
DA COMPRA DE PRODUTOS OU 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VIA 
ITERNET?

SOS -   É importante observar 
os procedimentos e recursos 
adotados para garantir a segurança 
e a con� dencialidade da transação 
eletrônica e de seus dados pessoais. 
Para isso deverá buscar referências 
sobre o site onde pretende adquirir 
produtos ou contratar serviços.
A escolha criteriosa do fornecedor 
não depende de muito tempo e 
pode ser decisivo para garantir que 
suas expectativas sejam atendidas e 
que a solução de eventuais con� itos 
ocorra de forma prática e rápida.
Con� ra todas as informações sobre 
o produto ou serviço ofertado, 
especialmente características, 
preços, valores e fretes, despesas 
adicionais, prazo de entrega ou 
execução, condições de pagamento. 
Na compra de produto, avalie se o 
custo total compensa a comodidade 
da contratação à distância em caso 
de dúvidas utilize os telefones e 
endereços eletrônicos para obter 
esclarecimentos adicionais sobre o 
produto ou serviço que pretende 
contratar. 
Em sites estrangeiros, veri� que 
também as taxas de importação e se 
o fornecedor possui representante 
no Brasil, o que lhe possibilitará 
contar com assistência técnica no 
País. Fique atento a política de trocas 
e os procedimentos que devem ser 
adotados em caso de problemas, 
tendo em vista que o Código de 
Defesa do Consumidor não será 
aplicado, pois sua abrangência é 
nacional.
Ao con� rmar a contratação não 
deixe de imprimir ou guardar todos 
os documentos que comprovem 
a relação, como número da 
compra, con� rmação do pedido, 
comprovante de pagamento, 
contrato ou anúncios. O produto 
deverá estar acompanhado de nota 
� scal.
Anote dados que permitam 
identi� car e localizar a sede do 
fornecedor como razão social, 
CNPJ e endereço físico. Caso seja 
necessário formalizar reclamação 
junto ao órgão de defesa do 
consumidor ou recorrer ao Poder 
Judiciário, o consumidor terá que 
fornecê-los, bem como, a nota � scal.

Você é inquilino, paga aluguel e assinou contrato por intermédio de uma 
imobiliária? Então está amparado pelo Código de defesa do Consumidor e 

deve reclamar no Procon se achar que foi lesado.

Conheci SOS Consumidor por meio de artigos sobre a 
defesa do consumido publicados desde 2019 e considero 

uma proposta séria, preocupada com o respeito aos direitos 
dos cidadãos                                                             e sempre 
antenada ao que preconiza o Código de Defesa do Consumidor.
No momento, o que mais me chama atenção na área de defesa 
do consumidor    é o desrespeito das operadoras de celulares, 
sobretudo, pela péssima qualidade dos serviços prestados.
Fica aí a dica sobre uma pauta a respeito do assunto, pois 
as agencias reguladoras não cumprem o seu papel, então 
vamos fazer um apelo através da denuncia para que os setores 
competente faça a sua opção pelos consumidores.
O SOS é importante para a sociedade, pois ela, em geral, é frágil 
na hora de lutar por suas reivindicações. Por isso precisa de 
espaços com esse que o jornal DHoje dispõe para representá-lo 
em seus interesses como cidadão.
Desde o inicio tenho notado modifi cações interessantes da 
proposta jornalística, como a interatividade com o leitor e a 
defesa do consumidor.
O SOS é claro e objetivo e  o leitor pode  acompanhar  todos os 
domingos sobre  suas dúvidas e soluções a seu respeito, assim 
como dos novos problemas  de consumo e dos novos direitos 
dos consumidores. 

José Carlos Marcondes Ferreira  - professor

EU APOIO SOS 
CONSUMIDOR



Um dos destaques do 
polo joalheiro de São 
José do Rio Preto, 

a marca Cristovam está 
completando 20 anos 
consolidada como uma 
das principais joalherias 
no Interior de São Paulo 
e entre as melhores do 
mundo em produção de 
joias com design que une 
sofisticação e bom gosto. 
Lançado em 2001 pela 
empresária Mara Cristo-
vam, o empreendimento 
familiar possui duas lojas, 
uma na Redentora e ou-
tra no shopping Iguate-
mi, e uma rede de parcei-
ros que permite distribuir 
seus produtos em várias 
cidades do Brasil. “Somos 
uma joalheria que atende 
diferentes públicos”, des-
taca Mara. 
Além das joias próprias, a 
Cristovam tem produção 
de alianças exclusivas 
com a marca Guifell. E 
também é representante 
de marcas de alto padrão 

ELLEN LIMA 
É jornalista pela Unesp Bauru, 
barista pelo Senac Rio Preto 
com pós em Comunicação pela 
Faperp/Cásper Líbero (SP). 
Escreve sobre gastronomia e 
eventos da região Noroeste de 
SP. Criadora de conteúdo digital, 
especialista em branding. Assina 
o www.ellenlimablog.com.br  
Contas no Instagram: 
@ellenlimarp  
@comerbebeberafinsriopreto
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Fotos: Divulgação

Cristovam Joalheria completa 20 anos 
como referência em joias de Rio Preto 

CONVERSA COM A EMPRESÁRIA

Mara nasceu em Rinópolis/SP, 
mas veio para Rio Preto em 
1982. Psicóloga, ela atuou por 
12 anos na área educacional, 
até iniciar a atividade com a 
marca que leva seu sobreno-
me e se consagrar pelo talento 
com os negócios e em atrair 
grandes parceiros mundiais do 
mercado de joias e relógios. 
Perfil que lhe resultou em dois 
prêmios Acirp (Associação Co-
mercial e Empresarial de Rio 
Preto): Melhor Comércio de 
bairro (2013) e Prêmio Mulher 
Empreendedora (2015). 
É conhecida por suas festas 
com a presença de celebri-
dades em datas marcantes 
para a empresa. Na última 

com tradição centenária 
no mercado internacional 
como a Omega, que tem 
apenas 5 pontos de venda 
no Brasil e é a marca de 
destaque usada pelo astro 
do filme 007.  
Conhecida pelo bom 
gosto com o qual come-
mora cada ano de sua 
empresa, Mara se pre-
para para o momento no 
qual vai poder realizar um 
encontro com clientes e 
colaboradores para come-
morar os 20 anos da sua 
Cristovam. “Foram anos 
de grandes conquistas. O 
começo foi muito difícil, 
ninguém nos conhecia. 
Mas, a seriedade nos deu 
credibilidade e devo tudo 
aos clientes que foram 
respaldando nosso traba-
lho”, avalia. 
Ela admite que o período 
de pandemia é desafiador. 
“Estamos nos reinventan-
do e redescobrindo novos 
caminhos”. A Cristovam 
Joalheria lança em breve 
seu novo site e segue 
com atendimento presen-
cial na loja localizada no 
segundo piso do shopping 
Iguatemi e também no 
bairro Redentora. Na uni-
dade Redentora é preciso 
agendar a visita. O telefo-
ne para agendamento é o 
(17)3234-2402. 
A expectativa da família 
Cristovam é que até o 
final de 2.021 seja pos-
sível realizar uma festa 
para comemorar os bons 
tempos que passaram e 
os próximos 20 anos que 
estão por vir. 

Mara 
Cristovam
Mara Cristovam inaugurou 
em 2001 a Cristovam, uma 
joalheria rio-pretense desta-
que no mercado nacional de 
joias e uma das cinco repre-
sentantes no Brasil da marca 
de relógios Omega, que acaba 
de lançar o relógio usado por 
James Bond, no filme 007. 
A marca suíça de relógios de 
luxo, fundada em 1848 por 
Louis Brandt e que atualmen-
te pertence ao Swatch Group 
(o maior fabricante de relógios 
do mundo) tem sede em Bien-
na (Suíça).

NOVA BELLA CAPRI COM 
AUTOATENDIMENTO

A franquia Bella Capri 
inaugurou na última quar-
ta-feira (5) sua 11ª loja 
em Rio Preto, na região 
da Represa. Agora são 35 
pizzarias da marca em 20 
cidades dos estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Mato 
Grosso do Sul. A Bella 
Capri Represa funcionará 
para retirada e com sistema 
de autoatendimento.
A unidade será a primei-
ra da rede com totem na 
recepção para o cliente 
escolher o sabor da pizza e 
efetuar o pagamento. 

NOVIDADE NO AR   
A Mar & Rio Pescados 
acaba de lançar um novo 
site com vídeos, receitas e 
dicas do chef Edu Guedes, 
garoto-propaganda da mar-
ca (site produzido pela agên-
cia Marsala). “O site traduz 
o novo momento da Mar & 
Rio, cada vez mais dinâmi-
ca, próxima e presente na 
vida do consumidor”, afirma 
Marcela Zanoto, diretora 
de marketing da Mar & Rio 
Pescados. “Uma ferramenta 
importante para valorizar 
e compartilhar receitas do 
chef Edu Guedes para que 
façam parte do dia a dia 
das famílias,” destaca. Para 
acessar o novo site digite 
www.mareriopescados.com.br
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semana, ela recebeu a coluna 
para contar sobre os desafios 
enfrentados nesses 20 anos à 
frente da marca Cristovam. 

Comer, Beber e afins Rio 
Preto - A marca Cristovam 
está completando 20 anos. 
O que mais marcou nessa 
trajetória?
Mara Cristovam - Foram 
20 anos de muito trabalho. 
Foram muitas conquistas, 
muita dedicação na con-
solidação desses 20 anos. 
Trazer as marcas referências 
pelo mundo dos relógios para 
nossa cidade foi, sem dúvi-
da, marcante. Os prêmios 
que recebi em função desse 
trabalho nesses 20 anos 
também foram fundamen-
tais como reconhecimento e 
nos deu força para continuar 
nossa trajetória. Receber cada 
coleção de joias ou relógios 
e fazer os lançamentos com 
nossos clientes foi sempre 
muito prazeroso. 

Comer, Beber e afins - 
Como é ser a mulher por 
trás do sucesso de uma 
marca? A Cristovam é seu 
grande desafio, sua gran-
de alegria ou apenas um 
negócio? 
 Mara - A Cristovam como 
marca e loja foi meu grande 
desafio. E a minha grande 
alegria foi ter conseguido con-
quistar o nosso espaço como 
joalheria. Sempre fui muito 
tranquila em administrar os 
meus negócios e também 
com muita responsabilidade. 
O maior desafio foi lidar com 
pessoas, mas acabei me dan-
do bem em função da minha 
formação. Sou mestre em 
Psicologia e isso me ajudou 
muito nos meus negócios. Me 
sinto realizada. Cheguei onde 

eu desejava! 

Comer, Beber e afins - O 
mercado de joias segue 
como um negócio instigan-
te, mesmo num mundo em 
transformação? 
Mara - Sem dúvida nenhu-
ma. Joias são adornos que 
embelezam quem usa, e 
somos por natureza seres 
que gostam de se embelezar! 
As transformações sempre 
existiram e vamos continuar 
nos transformando. O ser 
humano não está preparado 
para essas transformações 
e em função das buscas 
de certezas absolutas. ...eu 
entendo que é necessário nos 
adaptar às transformações e 
buscar renovar nossa forma 
de comercializar os objetos. 

Comer, Beber e afins - Rio 
Preto é um dos principais 
polos joalheiros do Inte-
rior de São Paulo. De que 
forma esse fator contribuiu 
para o sucesso da sua 
marca?
Mara - Acredito que não 
interfere em nenhum fator. 
Comer, Beber e afins -  O 
diamante ainda é a pedra 
preferida no mundo? 
 Mara - “Os diamantes são 
eternos” ...esta famosa frase 
diz tudo sobre essa gema tão 
cobiçada! 

Comer, Beber e afins - Qual 
é a celebridade do momen-
to que faria a alegria dos 
convidados na sua festa 
dos 20 anos?
 Mara - Se realmente vier a 
acontecer o evento, acredito 
que temos bons nomes como 
sugestão. Mas prefiro o sabor 
da surpresa, até em função 
da disponibilidade das celebri-
dades.

 A vitrine Cristovam 
do Shopping Iguatemi

Peças que unem 
estilo e bom gosto nas 

criações Cristovam

O Omega James Bond: 
peça única, disponível 

na Cristovam

Mara e Valdir Cristovam 
recebem o prefeito Edinho 

e Maria Elza

Milton FLÁVIO 
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Normalidade: Salão de 
Beleza dos Frentistas  

O Salão de Be-
leza dos fren-
tistas volta a 

atender os trabalhado-
res e seus dependentes 
nos horários habituais 
a partir de segunda-

-feira (03) – seguindo 
a nova decisão da fase 
de Transição do Plano 
São Paulo.

O atendimento é 
feito em dias e horários 
alternados de segunda 
a sexta-feira. 

O Salão do sindicato 

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

atende os associados 
as terças e quintas-fei-
ras das 8 às 13 horas 
e as segundas, quartas 
e sextas-feiras das 13 
às 18 horas. 

Informações pelo 
te lefone 17 3219-
9400.

Sindalquim faz entrega de camisetas personalizadas

A diretoria do Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas) está a todo vapor na  entrega das tradicionais camisetas personalizadas 
para os trabalhadores das três categorias representadas pela entidade: químicos, farmacêuticos e 
sucroalcooleiro.

Segundo João Pedro Alves Filho, presidente do Sindalquim, somente 
para à região de Ibitinga foram confeccionadas 1.500 camisetas – onde 
as mesma foram entregues para todos os trabalhadores  do setor 
Químico de Farmacêutico das regiões de Ibitinga e Itápolis.
Ele destaca que a entrega seria feita 
no ano passado, mas por conta da 
pandemia a diretoria decidiu fazer 
a entrega de máscaras. “Este ano 
retomamos a entrega das camisetas”, 
salientou João Pedro.
Foram ao todo confeccionadas 9 mil 
camisetas, nas empresas de Rio Preto 

nas usinas na região as entregas estão acontecendo diariamente e até 
o final do mês é a previsão para a finalização desta campanha.

Sérgio SAMPAIO - Fotos: Sindalquim
amaralsampaio@hotmail.com 

Sincomerciários faz campanha 
de doação de sangue

O Sincomerciários (Sindicato dos 
Empregados no Comércio de 

Rio Preto região) lançou no último dia 
1º de maio (Dia do Trabalhador) a cam-
panha Sangue Comerciário que tem 
como auxiliar na melhoria de estoque 
de sangue do Hemocentro do Hospital 
de Base.

Segundo Márcia Caldas, presidente 
do sindicato, durante todo este mês de 
maio, todo o comerciário sócio do Sin-
comerciários que doar sangue vai rece-
ber uma cesta básica pelo ato de ajudar 
ao próximo.  

Após a doação que deve ser feita 
por meio de agendamento – o comer-
ciário pega o comprovante de doação e 
com esse documento ele poderá retirar 

sua cesta básica no Clube Social do sindicato
Entregas – As entregas serão feitas nos sábados do mês de maio, sendo que a primeira 

entrega foi ontem (8), e as demais acontecem dias 15, 22 ou 29 – o horário da retirada será 
entre as 13 e as 18 horas.

“A doação de sangue é uma corrente do bem, aquele pouco de sangue que eu doo vai 
fazer a diferença na vida de quem está precisando” salientou Márcia.

Doação – O Hemocentro do HB funciona de todos os dias da semana, inclusive domingos 
e feriados das 7 às 13 horas e o agendamento deve ser feito pelo telefone 17 3201-5151, ele 
fi ca na Avenida Jamil Feres Kfouri, nº 80 – Jardim Panorama.

A sindicalista salienta que a decisão de fazer essa campanha vem como dois focos princi-
pais, sendo o primeiro auxiliar o Hemocentro, já que o estoque de sangue está baixo e em se-
gundo lugar tentar ameninar a falta de alimento e a fome infelizmente está chegando à mesa 
de muitas pessoas.  “Com a cesta básica se eu (comerciário) precisar vou poder alimentar a 
minha família, se eu (comerciário) não precisar vou poder doar para uma família que está 
precisando”, fi nalizou a presidente do Sincomerciários.

A campanha Sangue Comerciário é feita em parceria com a Fecomerciários (Federação 
dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo).

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

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

Assembleia Motoristas

O Sindicato dos 
Motoristas de Rio 

Preto e região finalizou 
as assembleias com 
a categoria no qual a 
pauta de reivindicações 
foi aprovada.
Segundo Daniel 
Rodrigues, presidente 

do sindicato, nos últimos 
dias foi intensificada 
as assembleias nas 
empresas e nesta sexta-
feira (9) aconteceu a 
última assembleia no 
sindicato. “Agora vamos 
esperar a inflação oficial 
sair nos próximos dias 
para dar prosseguimento 
nas tratativas”, salientou 
Rodrigues. 

O pedido do sindicato 
é da reposição de 
100% do INPC (Índice 
Nacional de Preços 
ao Consumidor) mais 
ganho real, além da 
manutenção de todas 
as demais cláusulas da 
convenção anterior.
A data base dos 
motoristas é 1º de 
maio.

SETH consegue liberação de verbas para ex-funcionários da Prime

O SETH (Sindicato dos 
Empregados em Turismo e 
Hospitalidade) conquistou na 
justiça conseguiu na justiça 
a liberação dos recursos que 
foram bloqueados a pedido do 
próprio sindicato para garantir o 
pagamento de parte dos valores 
que os ex-funcionários da ter-
ceirizada Prime tem a receber 

da empresa.
Segundo Sergio Paranhos, 

presidente do SETH, com a 
liberação solicitada os traba-
lhadores poderão receber os 
salários atrasados referentes 
ao mês de março de 2021 e 
o Vale Alimentação. “O paga-
mento já foi efetuado e agora os 
trabalhadores devem procurar 
o Sindicato para ingressar com 
processo para receber as verbas 

rescisórias e pedir a liberação 
do FGTS e guias de Seguro para 
quem não estiver trabalhando”, 
salientou Paranhos.

Documentos – o sindi-
calista alerta que os ex-funcio-
nários da Prime devem ligar no 
sindicato no telefone 17 3203-
0077 para tomarem ciência dos 
documentos que devem estar 
levando para ingressar com a 

ação.
Auxilio – no diz que os 

trabalhadores essa empresa 
terceirizada foram levar estes 
documentos os mesmo rece-
beram uma cesta básica como 
forma de auxilia-los neste mo-
mento tão difícil. “Pedidos que 
eles levem também a carteira 
de trabalho para termos a con-
firmação que eles atuam na 
Prime”, finalizou Paranhos.

Sérgio SAMPAIO -  Foto: Arquivo JT 
amaralsampaio@hotmail.com 
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Proporção de mães com mais de 
30 anos quase dobra em 2 décadas
O Seade (Sistema Esta-

dual de Análise de Dados e 
Estatísticas) divulgou uma 
pesquisa nesta semana sobre 
o perfil das mães paulistas. 
Em Rio Preto, embora a faixa 
etária principal das mães con-
tinue sendo dos 20 aos 29, 
o número de mães com mais 
de 30 anos vem em crescente 
nos últimos 20 anos.

Segundo o levantamento 
do Seade, em 2000, 2.922 
mulheres que tiveram filhos 
naquele ano tinham de 20 
a 29 anos (o equivalente a 
56,7% das mães). Já em 
2020, foram 2.530 mães 
com essa idade (46,1% dos 
nascimentos). Na contramão, 
o número de mulheres que 
deram a luz entre 30 e 39 
anos cresceu nas últimas 
décadas. Em 2000, foram 
registrados 1.230 mães nes-
ta faixa etária (23,9%) contra 
2.327 em 2020 (42,4%), um 

aumento de 89,1%, quase o 
dobro.

Até o dia 19 de abril deste 
ano , Rio Preto contabiliza 881 
nascimentos. Geice Carolina 
Fernandes Soares, 32 anos, 
teve a filha Maria Eduarda no 
mês de março deste ano. “Foi 
bem no início do lockdown. 
Estou no meu segundo casa-
mento e fazia quatro anos que 
eu e meu marido planejamos 
ter um bebê. Infelizmente é 
um período complicado, com 
as restrições não foi possível 
receber visitas de amigos e 
familiares neste primeiro mo-
mento”, contou.

De acordo com o ginecolo-
gista, obstetra e especialista 
em reprodução humana, Luiz 
Fernando Gonçalves Borges a 
faixa etária ideal para engra-
vidar é entre 25 a 35 anos. 
“Antigamente as mulheres 
engravidavam cedo, mas com 
a inserção das mulheres no 
mercado de trabalho houve 
uma mudança de comporta-
mento. É preciso que a mulher 
fique atenta pois a partir dos 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

DADOS SEADE

Geice Carolina 
Fernandes Soares 
e a filha Maria Eduarda

40 anos o óvulo começa ficar 
envelhecido e pode ocorrer 
o risco de má-formação em-
brionária. O acompanhamento 
médico é essencial durante a 
gestação, mas ainda mais no 
caso de mulheres com idade 
mais avançada”, explicou.

No Estado de São Paulo, 
o ano de 2020 registrou um 
decréscimo no número de 
nascimentos em comparação 
com 2019, com fecundidade 
caindo de 1,7 filho por mu-
lher para 1,6. Outro ponto de 
destaque é a redução na pro-
porção de mães com menos 
de 20 anos (indo de 15% para 
10%, entre 2010 e 2020) e o 
aumento do grupo com mais 
de 30 anos (passando de 34% 
para 43%, no mesmo perío-
do). A razão de sexo entre os 
recém-nascidos se manteve: 
hoje ela está em 105 meninos 
para 100 meninas, tendência 
notada também em outros 
países.

Veja mais nas páginas B1 
e B2

Arquivo PESSOAL

Antigamente as mulheres 
engravidavam cedo, mas 

com a inserção das mulheres 
no mercado de trabalho 
houve uma mudança de 

comportamento. É preciso que 
a mulher fique atenta pois 

a partir dos 40 anos o óvulo 
começa ficar envelhecido e 
pode ocorrer o risco de má-

formação embrionária

“
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Podcasts de programa educacional de 
Rio Preto está em plataformas mundiais

O programa Repertorian-
do, criado pela Secretaria 
de Educação com apoio da 
Secretaria de Comunicação 
e que é transmitido pela Rá-
dio Educativa de Rio Preto, 
já está disponível em quatro 
plataformas mundialmente 
conhecidas, como o Spotify e 
o Google PodCasts.

Os conteúdos podem ser 
acessados a qualquer mo-
mento, seja pelo celular ou 
no computador, totalmente 
gratuitos, não é preciso ter 
conta ou se cadastrar para 
ouvir os episódios disponíveis 
do Repertoriando.

De acordo com dados das 
próprias empresas, o Spotify 
está presente em 176 países 
e possui mais de 350 milhões 
de usuários, o Google PodCast 
tem mais de 50 milhões de 
usuários. Além dessas plata-
formas o programa da Prefei-
tura de Rio Preto está disponí-
vel nas seguintes plataformas: 
Pocket Casts e RadioPublic.

“É um projeto potente e 
produzido com muita dedica-
ção dos educadores para os 
alunos e seus familiares. Ver 
esse crescimento é muito gra-
tificante e mostra que estamos 
no caminho certo”, afirmou a 
secretária de Educação de Rio 
Preto, Fabiana Zanquetta.

Nas plataformas digitais o 
programa já atingiu a marca 
de 5 mil ouvintes em dois 

meses. Atualmente estamos 
no 25º episódio, média de 200 
acessos por episódio.

“O projeto foi idealizado 
como mais uma estratégia 
de aproximação às famílias e 
estudantes de nossa rede de 
ensino, voltadas à manutenção 
de vínculos, acolhimento e 
acesso ao conhecimento. Foi 
pensado como forma de diver-
sificar e potencializar o uso de 
diferentes recursos, ferramen-
tas de acesso e alcance aos 
alunos. Além de ferramenta 
para ampliação cultural e com-
plementação das propostas e 
dos materiais disponibilizados 
pelas escolas”, afirmou a ge-
rente de capacitação, Luciana 
Perpétuo Máximo.

E o processo tem dado fru-

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto está em plataformas mundiais

tos, muitas unidades escolares 
já aderiram ao programa e 
estão trabalhando o conteúdo 
com os alunos. Os episódios 
são disponibilizados pelos pro-
fessores e a partir de um tema 
proposto os alunos fazem os 
trabalhos de pesquisa.

A ideia - Com a pandemia 
do Coronavírus e as restrições 
de interação presencial entre 
professores e alunos, a Prefei-
tura de Rio Preto, em parceria 
com as secretarias de Educa-
ção e Comunicação, iniciou no 
dia 5 de abril, a transmissão 
de uma programação inédita 
na rádio Educativa FM, com 
conteúdos pedagógicos e di-
vertidos para que os alunos 
possam aprimorar ainda mais 
o processo de aprendizagem.

A programação é bastante 
diversificada e foi pensada para 
a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental, do 1° ao 9° ano.

Os episódios são exibidos 
de segunda a sexta em dois ho-
rários, às 8h (inédito) e às 20 
horas (reprise). Cada programa 
tem duração de 10 minutos e 
estão divididos por ciclos/anos 
escolar.

Secretária de 
Educação de Rio 
Preto, Fabiana 
Zanquetta

É um projeto potente e produzido com 
muita dedicação dos educadores para 
os alunos e seus familiares. Ver esse 

crescimento é muito gratificante e 
mostra que estamos no caminho certo

“

”
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Dia das Mães na 
pandemia com 

chamada de vídeo na 
tela do PC e no celular

A pandemia do co-
ronavírus inverte 
a regra e, pelo 

segundo ano consecutivo, 
mães e filhos vivem um 
Dia das Mães à distância, 
da saudade, de medo, da 
angústia, de insegurança, 
e distanciamento. É o se-
gundo Dia das Mães come-
morado através das cha-
madas de imagens pelos 
telefones e nas telas dos 
computadores. É o Dia das 
Mães na Pandemia. É o Dia 
das Mães da chamada de 
vídeo. É dessa forma que 

mães e filhos compartilham 
os sentimentos mais nobres 
que existem entre eles. 

Rio Preto, segundo o 
IBGE, tem pouco mais de 
50% da população formada 
por mulheres. As mudanças 
no comportamento e nos 
costumes também trans-
formam a cidade e a data. 
As famílias tradicionais, 
matrimoniais, deram lugar 
outros modelos. A nuclear, 
a extensa, família informal, 
monoparental, família re-
constituída, família anapa-
rental, família unipessoal, 
etc. No entanto, seja qual 
for o modelo, o que não 

muda é a construção das 
relações afetivas constru-
ídas em torno da mater-
nidade, pela mãe. Nossos 

padrões morais avançam 
e se transformam com o 
avanço civilizatório.

 Nesse conceito, nas-

cem as famílias LGBTQIA+. 
Após o avanço legislativo 
que permite casamento 
entre pessoas do mesmo 
sexo, o modelo de famí-
lia aumentou ainda mais. 
Hoje casais homossexuais 
criam, educam e amam 
os filhos lutando contra o 
preconceito e superando os 
problemas diários criados 
pela intolerância. Na verda-
de, no século 21 nascem, 
legalmente, os pais mães e 
as mães pais.      

Vamos conhecer o mun-
do de algumas dessas mu-
lheres rio-pretenses, seus 
filhos e famílias. Guerreiras 

que enfrentam situações 
perigosas, estressantes, 
pobreza, distanciamento, 
preconceito e, na maioria 
das vezes, duas jornadas 
de trabalho. Uma, na profis-
são, com salários inferiores 
aos dos homens que rea-
lizam a mesma função. A 
outra, em casa, gratuita, e 
movida por um ato silencio-
so, nem sempre percebido: 
o amor. Neste ano, os senti-
mentos se misturam: amor, 
felicidade, angústia e inse-
gurança. São os presentes 
que a pandemia permite 
neste segundo domingo de 
maio de 2021.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto, segundo o IBGE, tem 
pouco mais de 50% da população 

formada por mulheres. As mudanças 
no comportamento e nos costumes 

também transformam a cidade e a data
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Intensivista do HB enfrenta a Covid 12h ao dia e 
volta para casa para cuidar da Luísa, 3 meses

A imagem formada ao 
longo do tempo de que a 

mulher é um ser humano frágil 
ficou no retrovisor da história 
ainda no século passado. A 
partir da Segunda Guerra Mun-
dial começaram a trabalhar, 
conquistaram a independência 
e ocuparam os espaços que 
sempre foram delas. A pílula an-
ticoncepcional e as lutas pelos 
direitos mudaram a paisagem 
do Planeta em todos os países.   

Em Rio Preto as mulheres 
e mães do século 21 podem 
ser representadas pela médica 
intensivista Tamires Adriane 
Moimaz Pereira, do Hospital de 
Base. Aos 32 anos, mãe da Luí-
sa, de apenas 3 meses, casada 
com João Manoel, trabalha em 
UTI na linha de frente contra 
a Covid e outras doenças 12 
horas ao dia. Trinta dias após o 
parto ela estava de volta à UTI. 

Ela conta um pouco da sua 
rotina: “O cuidado é intenso. 
No hospital uso de EPI (Equipa-
mento de Proteção Individual) o 
tempo todo, banho no término 
do plantão, higienizo os meus 
pertences (celular, chaves) e, 
ao chegar em casa, a roupa já 
vai ser lavada, vou direto para 

outro banho e higienizo todos 
os meus pertences novamente 
para depois ter contato com 
meus familiares”.

 A médica passou toda a 
gravidez trabalhando. Hoje ela 
é mãe da Luísa, 3 meses. Em 
casa, tem todo o apoio do ma-
rido e de familiares. “Para ter 
forças para continuar depois 
de tanto tempo de pandemia”, 
lembra. Ser “mãe intensivista” 
é algo muito difícil, diz. O maior 
medo é levar o vírus para dentro 
de casa e contaminar a família. 
É se proteger o máximo possível 
para isso não acontecer”.

 Médica há 9 anos, gradu-
ada, fez residência em Cirurgia 
Geral e Terapia Intensiva. Ta-
mires vai passar seu primeiro 
Dia das Mães com o seu maior 
presente “nos braços”. Ela 
conta que a vida mudou muito 
nos últimos 12 meses. “Vivo 
minhas maiores alegrias com a 
minha filha e minhas maiores 
angústias no hospital”. Lembra 
da mãe e lamenta que “será 
mais um ano que passo essa 
data longe da minha mãe”, 
que ainda não foi vacinada. 
Diz que não vai até ela para 
protegê-la e garantir que a 

Luísa conviva com a avó. “Afi-
nal”, diz, “ser avó é ser mãe 
duas vezes”.

 Apesar da felicidade pes-
soal, a médica vive momentos 
dramáticos. “Vi filhos imploran-
do pela vida de suas mães e 
nem todos tiveram suas mães 
de volta. Isso doe muito”, 
conta. A tecnologia é a única 
ferramenta que ela diz ter para 
tentar amenizar essa dor. As 
chamadas de vídeo entre os 
familiares amenizam a dor. 

“Esse ano o Dia das Mães 
não será como eu gostaria, 
com toda a família reunida. 

Não acho que seja a hora para 
reunirmos, a pandemia está aí 
e em um dos piores momen-
tos. Esse ano será somente 
eu meu esposo e minha filha, 
torcendo e rezando para a 
vacina chegar a todos o mais 
breve possível para que essas 
reuniões familiares voltem a 
ser possíveis”, afirma. 

A médica trabalha 12h por 
dia, de segunda a sexta-feira, 
e faz plantão dois finais de 
semana no mês. Conta com 
o companheiro João Manoel, 
30 anos, com quem divide as 
tarefas e as dores.  

Fotos: Arquivo PESSOAL

Cláudia vai passar o segundo ano longe dos fi lhos

A sócia proprietária do 
estúdio Tottooaria Rio 

Preto, Cláudia Sestito, é uma 
mãe inconsolável com o dis-
tanciamento dos dois filhos 
mais velhos. Mesmo assim, 
não abre mão do distancia-
mento social. Ela acredita que 
ele salva vidas e uma demons-
tração de amor. 

Este é o segundo ano em 
que ela passa “sem ter as 
minhas crias do meu lado”, 
lamenta. Mãe de 4 filhos (Die-
go, 33, Amanda, 29, Rodrigo, 
29, e Gabriel 18), Cláudia vai 
passar o Dia das Mães apenas 
com o mais novo e os outros 
ela verá pela tela do celular. 
“Não nos vemos por uma 

questão de amor”, ressalta. 
“A gente acredita que o 

isolamento social salva vidas”. 
Admite, no entanto, que não 
é fácil. “A gente conversa 
com áudio, se vê por vídeo, 
mas eu não posso abraçar 
meus filhos, tem sido muito 
penoso para mim, lidando 
com uma situação inusitada”. 
Diz que no ano passado foi o 
medo, mas que “esse ano (o 
isolamento) foi se tornando 
mais necessário e nós fomos 
ficando afastados com muita 
convicção de que o amor é 
isso”, afirma.

 Mãe zelosa, Cláudia afir-
ma que o que pega é “a sau-
dade”. “A saudade do contato, 

do beijo, do abraço, do cheiro 
do filho, do cheiro da neta, 
do contato físico, aquele 
que aproxima o coração”. 
No entanto, reafirma a todo 
momento que tem “plena 
consciência que temos que fi-
car afastados. Se preciso (for) 
eu fico mais um ano isolada 
para ficar mais 30 com eles”. 

Claudia é casada com 
Toni Draco que, além de fazer 
tatuagens com hora marcada 
e distanciamento social para 
a manutenção da vida, ajuda 
em casa, limpa e faz comida. 
Eles estão juntos há 33 anos. 
Cláudia resolve sendo uma 
mãe moderna, através da 
tecnologia. 

Sandra terá todos os filhos, mas 
perdeu o marido para a Covid

Para Sandra Regina Cle-
mente Okasaki, 51 anos, 

filhos e netos, será ainda mais 
difícil e a reunião familiar deste 
domingo. Casada há 34 anos 
consecutivos com Webster 
Okasaki, perdeu o marido para 
a Covid após 13 dias de UTI 
há 10 meses. Desde então, a 
família ficou ainda mais unida.     

Ela conta que trabalhava 
com doces para festas. Mas 
a pandemia e o estado de ca-
lamidade pública proibiram as 
festas e aglomerações e o ne-
gócio está adormecido. Hoje, 
assim como nos últimos 10 
meses, a reunião familiar vai 
amenizar a dor e comemorar 
a presença da mãe. 

Mesmo na pandemia, com 
filhos e genros trabalhando em 
Home Office, eles se reúnem. 
Hoje, Dia das Mães, não será 
diferente. Ela mora com a filha 
Bárbara. Murielly, casada com 
Jairo, e Gabriel, casado com 
Júlia, e os netos Noah e Maitê, 
são o seu esteio. Nos últimos 
meses, está mais afastada de 
Murielly, grávida de 3 meses, 
para evitar problemas durante 
a pandemia. 

“Durante essa pandemia 

estamos cada vez mais próxi-
mos, até pelo nosso sofrimento 
de ter perdido nosso pilar para 
a Covid”, relata. “Estamos nos 
encontrando sim”, revela. “Mi-
nha filha grávida e seu esposo 
trabalham em Home Office. 
Minha filha Bárbara que mora 
comigo também. Então, esta-

mos sempre juntos. Inclusive no 
Dia das Mães vamos nos reunir 
sim”, revela. 

“Um ano depois, e sem meu 
marido, tudo ficou muito difícil. 
Era muito presente na vida dos 
meus filhos e das netas. Ele faz 
muita falta para muitas pesso-
as”, lamenta. 
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Conceição, a 
mãe adotiva

Uma das mais raras 
formas de amar é 
adotar uma crian-

ça e tê-la na alma e no coração 
como um filho gerado no próprio 
ventre. É o caso da aposentada 
Conceição André Dalbert, de 
ascendência asiática, casada 
com Antônio Donizetti Dalbert, 
que adotou Lucas Dalbert, um 
menino negro, hoje sociólogo 
e advogado, com 33 anos. Ela 
tinha 41 anos.

A decisão veio depois de 
perder um bebê aos seis me-
ses de gestação e uma longa 
espera por uma nova gravidez. 
Foram dez anos para encontrar 
a criança. A intenção era ajudar 
uma mãe sem condições de 
criar um filho. Ela foi questiona-
da se desejava um filho branco, 

de olhos azuis. “Me disseram 
que aqui tem um ser humano. 
Um filho de Deus que precisa 
de um lar. E eu o trouxe para 
mim com muita alegria e paz 
no coração”, afirma. 

Lucas foi adotado em José 
Bonifácio. Quando Conceição 
e Antônio foram buscar o me-
nino ele já estava na casa do 
advogado. 

“Me perguntam se ele é 
mesmo meu filho”, diz. “Sempre 
tive muito orgulho dele, como 
meu filho. Amo do fundo da 
minha alma. Ele nasceu do meu 
coração, eu sempre disse isso 
para ele, e (para) todo mundo 
que me pergunta”. “Meu filho 
do coração. Eu amo com muito 
orgulho”, confessa.

No caso de Conceição, o Dia 
das Mães será em família. Ela, 
Antônio e o Lucas. A relação 

entre eles é “muito boa”. “Ele é 
um menino muito educado, res-
ponsável, não me dá trabalho”. 
“Nunca deu trabalho para estu-
dar, é uma benção do Senhor 
que eu recebi em minha vida”.  

Ela diz que a pandemia não 
provocou grandes impactos. 
Se aposentou e fica em casa 
sempre com o filho. “Graças a 
Deus nós temos um ao outro. 
Somos uma família bem unida 
e a gente consegue passar esse 
tempo. Esse momento difícil”. 
Segundo ela, não houve mu-
dança na relação.   

Ser mãe não é fácil. Quando 
se é mãe adotiva, a relação tem 
que ser muito bem cultivada 
para que nada dê errado. “O 
Lucas sempre foi um filho muito 
educado”. Segundo ela, nunca 
questionou sobre a mãe biológi-
ca, embora ela tenha pergunta-

do se ele desejava conhece-la. 
“Só perguntou porque ela não 
ficou com ele”. Conceição ex-
plicou que ela era muito nova 
e não tinha condições. 

Mãe gentil e que derra-
ma amor por onde passa, 
Conceição explica que para 
adotar uma criança “tem que 
estar muito consciente do que 
quer, tem que ter muito amor 
e muita responsabilidade. Não 
tratar como objeto, é um ser 
humano, um filho de verdade, 
um filho de Deus como nós”. 
“Um filho sempre é uma 
benção na vida de um casal. 
Foi a coisa mais linda que 
aconteceu. O amor de Deus 
que reinou na nossa vida e o 
sonho de fazer uma pessoa 
feliz e de ajudar a crescer, a 
ser feliz e se formar para ser 
um grande cidadão”.

Da REPORTAGEM

Jornalista, Fernanda Peixe tem três filhos e a 
sorte de passar o Dia das Mães em família
Fernanda Peixe é uma mãe 

extremamente ativa. Jor-
nalista, casada com o fotógrafo 
Ricardo Boni, responsáveis 
pela BoniPeixe Comunicação, 
têm três filhos, e a felicidade 
de passar o Dia das Mães com 
toda a família reunida. Desde 
o começo da pandemia, ela 
mantém Léo, 15, Luca, 8, e Liz, 
6 meses, em isolamento social. 
Mesmo com o retorno das aulas 
presenciais, eles estudam pela 
Internet e ela e o marido fazem 
Home Office. 

Ela conta que sempre quis 
ter três filhos. Ano passado, ao 
fazer um tratamento e parar de 
tomar a pílula, ela ficou grávida 
da Liz. Conta que foi um período 
muito difícil. Seu pai passou por 
uma cirurgia e, há pouco tem-
po, ela perdeu o sogro para a 
Covid 19. A chegada de Liz “foi 
uma luz. Esperança. Trouxe luz 
no meio dessa escuridão que 
tem sido a pandeia”. “Foi uma 
gravidez solitária. Não teve chá 
de bebê. O meu marido não 
acompanhou as consultas. Só 
no último ultrassom”, revela. 

Segundo ela, a partir do 
nascimento do bebê, “tudo 
fez sentido”. “Nesse período 
difícil, de tanta falta de afeto, 
de contato com quem a gente 
ama, a Liz veio como uma luz”, 
explica. A morte do sogro foi 
devastadora para a família. “E 
ter a Liz um bebê é o que trouxe 
alegria para a minha sogra, para 
minhas cunhadas, para toda a 
família”. 

Outra dificuldade de mãe 
é a adolescência. Léo fez 14 
anos no começo da pandemia. 
Ela tem conseguido manter o 
menino em casa, mesmo com 
15 anos e toda a adolescência 
pela frente. “A gente tem con-
seguido por causa da nossa 
condição”. Ela diz que desde 

quando teve o primeiro filho, 
fez opção pelo Home Office para 
ficar mais perto dele. Para ela, 
esse modelo de trabalho não é 
novidade. Mesmo assim, as ve-
zes fica difícil separar as coisas 
dentro de casa. 

Ela lamenta que esse será o 
segundo Dia das Mães sem um 
abraço na mãe. “Sem abraçar e 
receber o abraço”. “Ela tomou a 
primeira dose e a gente entende 
que isso é temporário e neces-

sário”. Para ela, “paciência e 
amor é mais que tudo. Hoje em 
dia a gente se isolar, e respeitar 
o distanciamento é um ato de 
maior”. Para isso, as chamadas 
de vídeo têm sido essenciais. “A 
família acompanha o crescimen-
to das crianças pelas chamadas 
de vídeo”, arremata. 

Só agora ela descobriu a 
importância de um passeio no 
bosque ou no Shopping com as 
crianças.

Fotos: Arquivo PESSOAL

Para a técnica de enfer-
magem Raffaela Re-

gina da Silva, 28 anos, que 
é casada com Carolina, ser 
mãe é uma felicidade e, ao 
mesmo tempo, uma dificul-
dade muito grande. Richard, 
7 anos, nasceu de um rela-
cionamento conturbado com 
um rapaz chamado Jonas e 
sem qualquer chance de dar 
certo.  Hoje o filho mora com 
a avo materna. A orientação 
sexual de Raffaela provocou 
um distanciamento entre ela 
e sua mãe. Embora Richard 
tenha ido morar com ela, Ra-
ffaela não sabia, até ontem, 
se vai passar na casa da mãe 
neste domingo. “Ela pergun-
tou se eu vou passar lá para 
dar um abraço nela. Mas 
eu ainda não sei. As feridas 
são antigas”, revela. Hoje 
as duas têm uma relação, 
mas as feridas do passado 
impedem uma aproximação 
cotidiana.  

Raffaela fez a opção de 
se afastar do filho por ques-
tões financeiras e, hoje, 
funcionais. “Não tinha como 
conciliar”. Técnica de enfer-
magem do Hospital de Base 
ela tem medo de conviver 
com o filho após 12h de 
jornada de trabalho diárias e 
contaminá-lo. “Tenho medo 
de chegar perto, de dar um 
beijo”. Grávida quando ain-
da fazia o curso no Escola 
Técnica Philadelpho Gouveia 
Neto, trancou a matrícula e 
só voltou quando começou 
a se relacionar com a Carol, 
40 anos. Antes da formatura, 

Raffaela, 
homossexual, 

mãe de 
Richard

passaram por dificuldades 
financeiras. A pandemia fe-
chou a barraca de espetinho 
que mantinha a casa. Foi ne-
cessário fazer doce, salgado, 
ovo de Páscoa e faxina.  

Seus problemas com 
a mãe começaram após 
o nascimento de Richard. 
Ela diz que ele foi uma luz 
e deixou tudo muito claro. 
Principalmente quanto à 
sexualidade. “Me entendia 
como uma mulher lésbica. 
Acabei omitindo isso muito 
tempo”. Desde então, ela 
prefere se relacionar com a 
mãe da Carol, que se tornou 
uma segunda mãe e a trata 
com amor, respeito e cari-
nho. E com a madrinha. O 
relacionamento com a mãe 
é protocolar, mas admite que 
ela ama o Richard e é eter-
namente grata por isso.  Na 
casa, ele ainda tem a irmã 
de Raffaela e o pai, que mora 
numa chácara em Talhado, 
para onde leva o menino 
para passear. 

Ela também teve muitos 
problemas com o pai do seu 
filho. Ele queria abortar o 
menino e a relação acabou 
nesse momento. Depois, 
brigas judiciais por causa do 
menino envolvendo pensão 
alimentícia. “Teve muitos 
problemas, acarretou mui-

tos problemas, meus pais 
sempre estiveram próximos. 
Sempre estiveram próximos 
do meu filho”, afirma. “O nas-
cimento do Richard foi uma 
libertação muito grande”. 

Hoje após sete meses 
como técnica no HB, Raffa-
ela e Carol compraram uma 
moto, está tirando Carteira 
de Motorista, moram num lu-
gar legal e ela começou uma 
Faculdade de Enfermagem. 
Sua contratação no HB foi 
“meio mágica”, lembra. “E 
eu acertei com a minha mãe 
dele ficar com ela. Não tinha 
vacina (para os profissionais 
de saúde) e eu tive que fazer 
isso para trabalhar”, lamen-
ta. Hoje, vacinada, a carga 
horária e a Faculdade ainda 
impedem que eles fiquem 
juntos. 

O que a mantém conecta-
da diariamente com o filho é 
a Internet. Fotos e chamadas 
de vídeo todo dia. Hoje não 
será diferente. Ela diz que, 
na verdade, Richard hoje 
tem uma rede colaborativa e 
muitas mães e cuidam dele. 
Ele ama a Carol, segundo 
Raffaela. As duas estavam 
estudando como dizer para 
ele que elas iam se casar. 
Foram surpreendidas quando 
ele perguntou quando ia ser 
e se ele podia ser o padrinho.

Jill e Eder, casados há 13 anos, 
adotaram 3 irmãos

O advogado Eder 
Se ra f im ,  38 

anos, coordenador da 
Comissão de Defesa 
da Diversidade Sexual 
e Gênero da OAB de 
Rio Preto e seu marido, 
o arquiteto Jill Castilho, 
38 anos, comemoram 
mais um Dia das Mães 
com seus três filhos; 
os irmãos Kauan, 13, 
Eric, 11, e Beatriz, 10, 
foram adotados em 
Minas Gerais. São Pais 
e Mães. 

Segundo Jill, eles 
são casados há 13 anos e sem-
pre desejaram ter filhos. Eder 
é filho por adoção e sempre 
teve esse desejo. “Nunca me 
vi gerando um filho biológico”, 
diz Jill. Por isso, a opção da 
adoção. “Então, nós dois resol-
vemos entrar na fila de adoção 
em 2015, chegaram em 2016, 
faz 5 anos”. Nossa “relação é 
de pais e filhos”, diz.

Durante a pandemia, que 

ainda não terminou, as crian-
ças ficaram em casa “quase o 
ano inteiro. Antes do lockdown 
a gente se fechou. Eu sou 
arquiteto o Eder advogado, 
então elas pararam de ir antes 
mesmo do decreto. Ficaram o 
ano inteiro fazendo aula onli-
ne”. Admite, no entanto, que 
elas ficaram entediadas. Os 
dois arrumaram algumas coisas 
e, como elas “são crianças”, 
isso ajuda. Jill teve que reduzir 

a carga de trabalho no 
escritório e ficar mais em 
casa. “Não é fácil, nossa 
vida social era muito 
agitada”. 

Hoje, com o retorno 
das aulas híbridas, eles 
começaram a ir à escola 
e estão mais felizes, mais 
dispostas, afirma o arqui-
teto. Ele diz que a escola 
é importante porque é, 
na realidade, a única 
vida social que eles têm. 
“Eles têm consciência 
da pandemia, dos cui-
dados a serem tomados, 

e assim a gente vai”, garante. 
Por outro lado, “nossa relação 
se fortaleceu, somos pais pre-
sentes, mesmo com todos os 
compromissos do trabalho. A 
gente já era muito presente. Na 
pandemia aumentou”. 

Para todo casal homoafeti-
vo, o problema não é ter filhos 
e toda a responsabilidade que 
isso acarreta. O mais difícil é o 
preconceito.

Dia das Mães na Era Moderna nasceu 
para homenagear a ativista Ann Jarvis

Ela foi uma voluntária para 
trabalhos médicos duran-

te a Guerra Civil americana aju-
dando soldados dos dois lados 
feridos nas batalhas

O dia das Mães nasceu nos 
Estados Unidos em maio de 
1908 para homenagear a ativis-
ta social de causas humanitárias 
e pela melhoria da qualidade de 
vida das mulheres, Ann Jarvis. 
Voluntária na área médica du-
rante a Guerra Civil americana, 
Ann ajudou soldados dos dois 
lados da batalha. Após a guer-
ra, manteve um forte trabalho 
social. 

Criou o Clube Mundial de 
Mães (Mother’s Day Work Clubs) 
para ajudar na melhoria sanitá-
ria das mulheres e de seus fi-
lhos. Depois, um Clube de Mães 
Amigas (Mother’s Friendship 
Day) para conciliar conflitos 
entre famílias de soldados que 
lutaram em lados diferentes. 
Morreu em 1905.

Abalada com a morte da 
mãe, sua filha Anna Jarvis cons-
truiu um memorial em 1908 
para homenageá-la. É conside-
rado o primeiro Dia das Mães 
da história moderna. No mesmo 
ano, Anna tentou oficializar a 
data. Não conseguiu. Mas ela se 
difundiu nos Estados Unidos. Em 
1912 o estado de Ann, Virgínia 
Ocidental, criou o Dia das Mães 
para homenageá-la. Em 1914 o 
Congresso americano aprovou 
a lei, estabelecendo o Dia das 
Mães no segundo domingo de 
maio.  

A data viralizou e no dia 12 
de maio de 1918 a Associação 
Cristã de Moços do Rio Grande 
do Sul, em Porto Alegre, come-
morou a data pela primeira vez. 

Foi oficializada apenas em 5 de 
maio de 1932, no governo de 
Getúlio Vargas. Mesmo ano em 
que ele assinou decreto autori-
zando as mulheres a votar. 

Na antiguidade
Os historiadores não afir-

mam com segurança que o 
Dia das Mães é uma invenção 
moderna. Na Grécia e Roma, 
antiguidade clássica, comemo-
rava-se o Dia de Reia, a mãe 
dos deuses. A data era uma 
homenagem à figura materna.  

Dia comercial
Após criar e se dedicar em 

difundir a data nos Estados 
Unidos e no mundo, Anna Jarvis 
percebeu que as pessoas não 
escreviam para as suas mães, 
como ela pedia. Compravam 
cartões prontos. Ela se posi-
cionou contra qualquer tipo de 
cartão impresso. Para além dos 
cartões, a data se transformou 
num dos melhores dias para o 
comércio em todo o mundo. 
No Brasil, é o segundo dia mais 
importante para o comércio.
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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 

2021102847 3770900 A I CORTEZ DROGARIA LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Luminosa 

2021102371 3800750 AFFINI CONSULTORIA LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021102256 3801490 
ALEXANDRE HENRIQUE DODI 

FRANCESCHINI 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021103188 3787830 
AMERICANFLEX INDUSTRIAS 

REUNIDAS LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021102280 3794490 
ANDRESSA ALBERTO DE 
OLIVEIRA MINIMERCADO 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Luminosa 

2021102483 3797900 
ARAUJO RIO PRETO SERVE 

FESTAS EIRELLI 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 
Taxa de Publicidade Luminosa 

2021106490 3797340 B G R DIAGNOSTICOS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021102248 3787260 
B PLASTICOS EMBALAGENS 

LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021106011 3782180 B S L FISIOTERAPIA LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021103228 3789330 BOEBE ROTISSERIA LTDA Taxa de Licença de Funcionamento 
 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

Taxa de Publicidade Luminosa 

2021103211 3798910 

BOTARO E CORDEIRO 
ASSESSORIA E ATENDIMENTO 

MEDICO LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021108579 3803900 
BRANDSEE GESTÃO DE 

MARKETING LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021106003 3796590 

BRYL COMÉRCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021106029 3797520 
C. PAEZ REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021103142 3778970 

CAMAROTE EB PRODUÇOES 
DE EVENTOS E TURISMO 

LTDA  
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021105733 3792890 

CANDIDO & HOMSI MINI 
MERCADO E SERV. FESTA 

LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Luminosa 

2021107245 3798420 CENE RIO PRETO LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021106024 3791400 
CENTRO AUTOMOTIVO ABEL 

CAR RIO PRETO 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 
Taxa de Publicidade Luminosa 

2021107297 3792920 
CIDADE NORTE CRIACAO E 

DIVULGACAO LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021107583 3803820 
CLOEH SALAO DE BELEZA 

LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de localização Publicidade não 

Luminosa 

2021107283 3797670 COMANDO CRED LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021108601 3804320 CONTE CONTENTS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021106033 3782390 DANIELE MUELAS TAGLIETTE  

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

I.S.S. Fixo 

2021107893 3798160 
DERMAREY FRANCHISING 

ESTETICA LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021107961 3793100 ECON ENERGIA SOLAR LTDA  
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021105586 3779150 ELIEZER SOARES NANTES Taxa de Licença de Funcionamento 

 

Taxa de localização  

2021103238 3781990 
ESSIM COMERCIO E 

SERVIÇOS EIRELI 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021108765 3800560 
F F PANELLA VESTUARIO 

LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021102828 3789990 FAMPALI CUIDADOS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021108370 3784150 
FAVARETTO SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021102299 3783640 
FERNANDA MACEROU LOMBA 

MUNHOZ 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

I.S.S. Fixo 

2021107310 3781790 
FIORILLI & MATOS 

ODONTOLOGIA LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 
Taxa de Publicidade Luminosa 

2021108039 3803990 FJP E ASSOCIADOS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021107972 3783030 
FUTURA TREINAMENTO E 

ADMINISTRACAO LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021108033 3799120 
GARBES LUCIANO 

PARTICIPACOES LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021107319 3783070 
GOLD CAR OFICINA 

MECANICA LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021107935 3799480 
ICOTA ADMINISTRAÇÃO DE 
IMOVEIS PROPRIOS LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

2021107255 3748730 
INSTITUTO GASTRONOMICO 

SJRP LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2021103092 3796180 
JARDEL SANTOS SOARES 
OFICINA MECANICA LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021102381 3788400 JAY MARIM PAISAGISMO LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021107927 3790750 JOAQUIM CLAUDINO JUNIOR 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021105817 3800110 JONATHAN H ALVES LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização  

2021106529 3794630 
JOSIANE CUNHA - 
CARRETINHAS ME 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021103119 3798970 
KUSH BEAUTY SERVIÇOS 

PUBLICITÁRIOS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021103154 3783500 

KWUS STORE COMERCIO DE 
ALIMENTOS E SERVICOS EM 

FRANCHISING LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021102839 3799190 L H F BROCANELLI LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021105731 3783420 LAN FRANCHISING LTDA ME 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

202196467 3758120 
LANCHONETE TEXAS 

BURGUER RIO PRETO LTDA Taxa de Licença de Funcionamento 

2021102211 3799720 
LCJ PROJETOS E 

ARQUITETURA LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021107432 3789750 LEONAN AFONSO NUNES 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021106446 3122060 
LM PIZZARIA RIO PRETO LTDA 

ME 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Luminosa 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021102213 3805040 

M P MASSAMBANI 
INTERMEDIAÇÕES DE 

NEGÓCIOS E CONSULTORIA 
EMPRESARIAL LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

2021105187 3794210 M. Z. DOS SANTOS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021108646 3774530 
MAGALU LOG SERVICOS 

LOGISTICOS LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de localização Publicidade não 

Luminosa 

2021105272 3783350 
MAGNA DIVINA ALVES DE 

ANDRADE 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021103167 3787240 

MARQUES DE MELLO 
PRESTACAO DE SERVICO DE 

CONTABILIDADE LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021107392 3797330 

MEIRELES E PERILLO 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Luminosa 

2021105924 3797210 
MELAS CAFÉ LANCHONETE 

LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021105725 3783470 
MIXSOLUTIONS TELEFONIA I P 

E SOLUCOES DE T I LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

202197872 3777240 MONICA HENRIQUES DE Taxa de Licença de Funcionamento 

 

SOUZA LIBRELON 

202196577 3733160 
MRB BIANCHI NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA  Taxa de Licença de Funcionamento 

2021107908 3794650 NAIARA MANHOSO FREIRE ME 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021105154 3788720 
ODAIR OLIVEIRA FERRAGENS 

E FERRAMENTAS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021107622 3800280 

OSWALDO FERNANDES NETO 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de localização 

ISS Fixo 

2021102313 3764210 
PÃO DE QUEIJO ARTE 

MINEIRA EIRELI 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021107949 3803110 
PAULO HENRIQUE VIEIRA DE 

OLIVEIRA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

I.S.S. Fixo 

2021101436 1409710 
PROJECOPY TECNOLOGIA DE 

IMPRESSÃO LTDA ME 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de localização Publicidade não 

Luminosa 

2021102195 3802110 

R DELAZARI 
REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

2021103105 3796060 
REI DOS LANCHES SJRP 

LANCHONETE LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Luminosa 

2021108871 3780580 
RENAN L P IOVANOVISCHI 

LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de localização Publicidade não 

Luminosa 

2021108305 3802950 

RENATO GOMES SALVIANO 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de localização Publicidade não 

Luminosa 

2021107934 3798530 
RODRIGUES DAVID SERVIÇOS 

MÉDICOS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021102225 3788950 
RR MIRANDA AUTO IMPORTS 

LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021106018 3781610 

SOLUFARME COMERCIO DE 
PRODUTOS VETERINARIOS 

AGROPECUARIOS E 
AGRICOLA LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

2021102451 3772820 
SUL AMERICANA INDUSTRIA 
COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

EXPORTAÇÃO LTDA 

2021102205 3797470 
T F GIACOMELLI GESTAO DE 

SERVICOS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021103128 3779590 
TAASC ROCHA FAST FOOD 

LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Luminosa 

2021106105 3187000 
THATIANE MACIEL NASSAR 

FRANGE ISS Fixo 

2021105146 3789130 TIBURTINO & SANTANA LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021105178 3784760 
V. C. F. BORGES DA SILVA 

IMÓVEIS LTDA ME 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 
São José do Rio Preto, 07 de maio de 2021. 

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

Carlos Alberto Paula Alves 
Auditor Fiscal Tributário Municipal 

Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária 
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