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Em março Nova Granada 
iniciou o processo de uso de pul-
seiras coloridas para identificar 
suspeitos e casos positivos para o 
coronavírus. A medida teve reper-

Polícia e Câmara investigam motoristas 
clandestinos que atuam no aeroporto

APLICATIVOS DE MOBILIDADE

Mirassol vacina 
pessoas acima 

de 18 anos com 
comorbidades

Cidades da região têm 737 pessoas 
contaminadas marcadas com pulseiras

Divulgação

CÂMARA 
Sessão de terça 

tem na pauta 
projeto que 

cria incentivos 
e descontos 
de impostos 

ao comércio. 
Se aprovado, 
vai a sanção 

do prefeito             
Pág.A4

cussão nacional e outras cidades 
da região de Rio Preto, como é o 
caso de Paulo de Faria, Pindorama 
e Tabapuã. Essas quatro cidades 
(contando Nova Granada) somam, 

em média, 61 mil habitantes e, 
atualmente, são 737 pessoas 
usando pulseira vermelha, o equi-
valente a um morador a cada 83 
habitantes.   Pág.A7

Motoristas que se dizem 
cadastrados em aplicativos de 
transporte urbano são alvos da 
Comissão de Trânsito da Câma-
ra de Rio Preto e da Polícia Civil, 
com um inquérito instaurado 
no 2º Distrito Policial, sob co-
mando do delegado Hélio Reis.
De acordo com informações 
da Comissão de Transporte, 
que tem como Presidente o 
vereador Bruno Marinho, esses 
motoristas estão intimidando 
passageiros que chegam no 
aeroporto.   Pág.A4

Edinho e Itamar pedem a Garcia construção da 3ª faixa da SP-310
    O deputado Itamar Borges e o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, mais uma vez conversaram com o vice-governador Rodrigo 
Garcia sobre a necessidade de agilizar a construção da terceira faixa na rodovia Washington Luís (SP-310).            Pág.A3

Mulher fica ferida em 
acidente na BR-153

Marido bate e depois 
expulsa esposa de casa

Pág. A4

Obras externas 
avançam no 
Mercadão e 

entradas mudam
A entrada da rua Jorge 

Tibiriçá será novamente fe-
chada para trabalhos na área 
externa: demolição de pa-
vimento, feitura de estacio-
namento e de calçadas, ins-
talação de deck e pintura.
Nesse período, a entrada da 
rua Silva Jardim voltará a ser 
liberada para trânsito dos usu-
ários. E as novas estruturas de 
câmaras frias estão em etapa 
de finalização.   Pág.A3

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
vai iniciar a vacinação contra 
Covid-19 para o grupo de 
pessoas com 18 a 29 anos 
com comorbidades e com 
deficiência permanente (BPC) 
nesta segunda-feira (7), das 
8h às 16h, no Centro de Saú-
de, também conhecido como 
Postão.    Pág.A5

Dia de Luta contra 
Queimaduras 

destaca perigos
 do álcool em gel

Pág. A3

Forma de combate 
à pandemia está 

polarizada na 
rede social

Escola tem 
semana cultural 
para integração 
da comunidade

A Escola Municipal Professora 
Lydia Sanfelice de Rio Preto pre-
parou uma semana cultural para 
os alunos, professores e familia-
res da unidade.           Pág.A7
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CASA CAIU
PM prende 

traficante com 
grande quanti-

dade de drogas, 
rádio comunica-

dor e dinheiro, 
flagrante contou 

com ajuda de 
cães farejadores 

para encontrar 
parte do entor-

pecente.
Pág.A4
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5  cuidados na 
gravidez para a saúde 
da mamãe e do bebê 

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

São nove meses de um turbilhão de emoções, hor-
mônios e cuidados indispensáveis. Pensando nisso, nós 
separamos 5 pontos de atenção importantes para a saúde 
das mamães e dos bebês durante a gravidez!

Pré-natal
O pré-natal é um processo fundamental para escla-

recer todas as dúvidas e garantir um parto seguro. As 
consultas e exames devem ser realizados periodicamente 
para o acompanhamento do bebê e para a identificação 
de possíveis problemas, como anemia, diabetes, hiper-
tensão e doenças sexualmente transmissíveis. O apoio 
de um médico de confiança também faz toda a diferença 
para a redução do estresse e da ansiedade nesse período!

Enjoos
Os famosos enjoos da gravidez são muito comuns 

no início da gestação, e costumam melhorar depois do 
terceiro mês. Alguns cuidados podem ajudar a preveni-
-los, como evitar o consumo de alimentos gordurosos e 
se deitar logo após as refeições, beber bastante água e 
comer em quantidades menores, mas de duas em duas 
horas. Além disso, comer biscoitos de água e sal antes 
de levantar da cama pode ajudar, no entanto, também é 
importante identificar quais alimentos provocam mais os 
enjoos e, assim, evitá-los.

Alimentação e exercícios
Manter uma alimentação saudável e rica em nu-

trientes, bem como a prática de exercícios apropriados 
para o período da gestação é essencial para a formação 
saudável do bebê. Dessa forma, é importante buscar as 
orientações de uma nutricionista, seguindo por uma dieta 
específica e adequada.

No dia a dia, o consumo de proteínas magras (peixes 
e aves), vitaminas do complexo B (brócolis, tomate e ervi-
lha), cálcio (leite e derivados) e ferro (feijão e beterraba) é 
muito importante. Quanto aos exercícios, a caminhada, o 
pilates, e a hidroginástica são os mais indicados durante 
a gravidez. Mas como cada caso é um caso, é indispen-
sável realizar o acompanhamento e as recomendações 
de um médico!

Substâncias químicas
Não é recomendado o consumo de álcool, drogas, 

cafeína e tabaco no período de gestação e amamentação. 
Tudo o que é ingerido pela mãe passa para o bebê por 
meio da corrente sanguínea e da placenta, e esse tipo 
de substância pode causar a má formação fetal, entre 
outros graves problemas para a saúde tanto da mãe 
quanto do filho!

Sono e repouso
O repouso é importante para prevenir o agravamento 

de problemas como a pré-eclâmpsia (aumento da pressão 
da gestante), ou o descolamento da placenta. Portanto, é 
fundamental seguir as recomendações do médico respon-
sável pelo pré-natal, especialmente no primeiro trimestre 
da gravidez – em que ocorre a implantação da placenta 
no útero e há a maior descarga de hormônios no corpo.

Mas é também preciso estar atenta! Com exceção de 
casos graves, em que há a necessidade de repouso ab-
soluto, exercícios leves e diários não podem ser deixados 
de lado, evitando problemas como trombose, perda de 
massa óssea, ou o ganho excessivo de peso.

Para que o corpo se adapte às mudanças físicas e 
hormonais, é importante encontrar a posição mais con-
fortável para o sono e dormir ente 10 e 12 horas por 
noite. Outros cuidados simples fazem toda a diferença 
nesse período, como um quarto arejado, roupas de cama 
limpas e macias, silêncio e pensamentos relaxantes antes 
de dormir!

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gi-
necologista e obstetra, pós-graduado em Reprodução 
Humana
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A Terra suplica...
Espírito e Ciência devem 

estar irmanados pela Frater-
nidade Ecumênica, porque a 
Terra suplica que vençamos os 
conflitos, juntemos as mãos e 
trabalhemos por um mundo 
realmente melhor, enquanto 
resta tempo. O aquecimento 
global, agravado por nós, 
seres humanos, continua de 
maneira “impecável” cumprin-

do a sua triste sina.
Há décadas, alerto que a 

destruição da Natureza é a 
extinção da raça humana. Daí 
ser o nosso brado: Educar. 
Preservar. Sobreviver. Hu-
manamente também somos 
Natureza.

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

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

Paiva NETTO

Negociações coletivas 
em tempos de crise

O título acima foi tema de 
um painel de recente live de-
nominada “Desafios Atuais e a 
Reinvenção do Movimento Sin-
dical”, da qual participei como 
palestrante. O evento reuniu 
um seleto elenco de expositores 
e teve como organizadores o 
Ministério Público do Trabalho, 
a Escola Judicial e o Fórum de 
Promoção da Liberdade Sindical 
(TRT 15 Região-Campinas).

A iniciativa nos ofereceu a 
oportunidade para discutirmos 
e avançarmos na valorização 
das negociações coletivas. O 
assunto vem sendo amplamente 
analisado pela UGT Nacional e 
pela UGT São Paulo, presididas, 
respectivamente, por Ricardo 
Patah e Amauri Mortágua. O 
tema também é debatido pela 
Confederação Nacional dos Tra-
balhadores no Comércio (CNTC) 
e pela Federação dos Comerci-
ários do Estado de São Paulo 
(Fecomerciários), entidades por 

mim presididas.
 Valorização
Entre as resoluções que to-

mamos junto aos 71 Sindicatos 
filiados à Federação, divididos 
em doze regionais, destaquei 
ações que visam preservar a 
saúde, o emprego, o salário e os 
direitos dos trabalhadores. Uma 
das saídas para tanto é valorizar 
as negociações coletivas diante 
da pandemia da Covid-19. O 
sindicalismo comerciário enten-
de que esta valorização também 
contribui para a sobrevivência 
das lojas, muitas ameaçadas de 
falência por conta da crise. Por 
isso, estreitamos as nossas rela-
ções com os patrões, prefeitos, 
secretários, Câmaras Municipais 
e com o governo estadual, na 
busca de consensos.

Temos atuado para adotar 
as seguintes medidas: 1) As 
negociações coletivas devem 
ser feitas caso a caso. 2) As 
empresas interessadas em 
negociar devem enviar aos sin-
dicatos seus pleitos. 3) Se for 
o caso, negociar a adoção de 
férias individuais, coletivas, ban-
co de horas e afins. 4) Apenas 
num segundo momento discutir 
outras medidas, como suspen-
são do contrato de trabalho e 
redução da jornada de trabalho 
e salário. 5) Discutir caso a caso 
as demandas das empresas.

Fortalecimento
As minhas atuações em 

Brasília, como deputado federal, 
também estão focadas na dimi-
nuição dos efeitos da pandemia 
junto à classe trabalhadora e na 
busca de abertura de créditos às 
micro e pequenas empresas. Na 
verdade, são ações conjugadas 
entre sindicalismo e o meu man-

Luiz Carlos MOTTA

dato parlamentar que se confi-
guram em levar para a Câmara 
as reivindicações do movimento 
sindical. O objetivo é fortalecer, 
por exemplo, a legitimidade dos 
Sindicatos, Federações e Confe-
derações com forte participação 
nestas negociações.

Emendas
Recentemente, apresentei 

cinco emendas à MP 1.045, 
que institui o Novo Programa 
Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda e retoma 
medidas adotadas pelo governo 
em 2020 para o combate à pan-
demia de Covid-19, no âmbito 
das relações de trabalho. De 
acordo com a MP, as empresas 
podem reduzir a jornada de 
trabalho e o salário ou suspen-
der os contratos de trabalho. A 
medida visa preservar o emprego 
e a renda dos trabalhadores e 
minimizar o impacto social de-
corrente da pandemia.

As emendas apresentadas 
por mim têm como objetivo as-
segurar os direitos e as garantias 
dos trabalhadores previstos nos 
acordos coletivos de trabalho. 
Elas visam adequar a MP 1.045 
aos ditames da Constituição 
Federal, privilegiando o princípio 
da negociação coletiva e, tam-
bém, garantir a recomposição da 
renda plena a fim de que o valor 
do benefício emergencial seja 
suficiente para a manutenção 
da renda do trabalhador.

Trâmite
Em vigor, a MP 1.045, publi-

cada em 28 de abril, tem prazo 
de 120 dias para ser avaliada e 
votada no Congresso Nacional. 
Se não houver modificação, 
o texto original do governo é 
promulgado e convertido em lei 

ordinária. Conforme detalhou 
o Diap, “o artigo 11 manteve 
a previsão de que as medidas 
de redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salário 
ou de suspensão temporária do 
contrato de trabalho poderão ser 
celebradas por meio de negocia-
ção coletiva”.

O artigo 12, por sua vez, so-
freu alterações na versão atual 
do benefício emergencial ao 
prever tanto o acordo individual 
quanto a negociação coletiva 
para quem tem salário igual 
ou inferior a até R$ 3.300,00, 
independentemente do porte da 
empresa. O deputado Christino 
Áureo (PP/RJ) foi designado re-
lator da MP 1.045, que recebeu 
407 emendas. Apresentado o 
seu parecer, a MP segue para 
votação em Plenário. Aprovada 
na Câmara, segue pelo Senado 
antes de ser convertida em lei.

Subsídios
Por fim, a MP 1.046, que 

flexibiliza a legislação trabalhis-
ta, recebeu 315 emendas. Ela 
ainda não tem relator. Enfim, 
seja no movimento sindical ou 
em Brasília, as minhas condu-
tas e formas de enfrentamento 
às dificuldades impostas pela 
pandemia às negociações co-
letivas defendem a negociação 
construtiva e propositiva. Sabe-
mos que não é tarefa fácil. Mas 
tenho certeza que os debates 
como vistos no evento apontado 
acima nos darão mais subsídios 
para alcançarmos estes nossos 
objetivos.

*Luiz Carlos Motta - Pre-
sidente da Fecomerciários, 
da CNTC e Deputado Federal 
(PL/SP)

As incertezas do futuro
Tenho que admitir que o agro 

nunca esteve tão em alta como 
agora com tantas propagandas 
e várias músicas a seu favor. 
Vejo que é importante salientar 
algumas considerações, pois o 
agro é tudo aquilo que alimenta 
o mundo. Isso é tão real que é só 
olharmos a guerra que estamos 
vivendo pela alta demanda de 
alimentos mundial. Nessa dis-
puta por alimentos o Brasil está 
sendo a bola da vez, estamos 
batendo todos os recordes na 
exportação de grãos e carnes, 
mas agora vamos separar essas 
duas questões.

O agronegócio grãos está 
faturando como nunca e nossos 
produtores precisam para conti-
nuar crescendo e sobrevivendo 
na atividade, pois num passado 
não muito distante, amargaram 
muitos prejuízos. Por outro lado, 
com este alto custo de produ-
ção, o agro proteínas animais 
está se deteriorando a cada dia, 
colocando em risco num futuro 
muito próximo o abastecimento 

destas importantes proteínas. 
Quando comparamos o bolso 
do consumidor, não tem mais 
como aumentar o preço nas 
gôndolas dos supermercados. 
Do contrário, quando compara-
mos o custo de produção com 
o bolso do produtor, estamos 
tendo um prejuízo de 30% para 
comercializar nossos animais.

A pergunta é porque isso 
está acontecendo com a sui-
nocultura? Nos últimos anos, 
tivemos muitos incentivos para 
o aumento de produção, princi-
palmente para as cooperativas e 
agroindústrias que conseguiram 
boas linhas de financiamentos 
e nossos produtores com o 
espírito empreendedor, trans-
formaram sua propriedade em 
uma fábrica de excelência. 
Nesse modelo de integração ou 
cooperativismo, existe uma ga-
rantia de rentabilidade, embora 
muito pequena em momentos 
de crise, mas os produtores 
conseguem sobreviver.

Por outro lado, as mini inte-
grações e produtores indepen-
dentes, que não conseguem 

recursos a longo prazo, nem 
tem os benefícios de isenção 
de impostos pela importação de 
grãos, acabam sofrendo todas 
essas intempéries de mercado, 
fazendo com que muitos deles, 
nesses momentos desistem da 
atividade, deixando de produzir 
um bem maior que é o alimento. 
Isso traz uma preocupação mui-
to grande, porque esses produ-
tores independentes fazem uma 
grande diferença na produção 
regional ou estadual para estes 
frigoríficos que não trabalham 
no modelo integrado. Nesta 
pandemia o consumo de carne 
caiu 14% e atingiu o menor nível 
dos últimos 25 anos, isso mostra 
a perda de poder de compra 
dos nossos consumidores. Essa 
situação não vai se reverter tão 
logo, pois a vacinação em massa 
vai demorar e esta pandemia vai 
longe ainda para terminar.

Por outro lado, as exporta-
ções que estão indo muito bem, 
está focada num único compra-
dor que é a China, onde mais 
de 50%, vai para aquele mer-
cado, o que traz um risco muito 

grande para toda a economia 
catarinense e brasileira, pois se 
pararem de comprar qualquer 
percentual, sentiremos ainda 
amis a crise na atividade. Nossa 
política que poderia ser mais 
proativa, analisar cenários e 
mudar esta realidade, só pensa 
em reeleição e se manter no 
poder, esquecendo que o ver-
dadeiro poder emana do povo.  

*Losivanio Luiz de Lorenzi 
- Suinocultor, Gestor do Fundo 
de Sanidade Animal, fundador 
e presidente da Cooperativa 
Agroindustrial dos Suinocul-
tores Catarinenses (Coasc).

Losivanio Luiz de LORENZI
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Projeto que cria incentivos 
e descontos de impostos 

para comércio será votado
Na sessão da próxima ter-

ça-feira (8) a Câmara de Rio 
Preto tem na pauta oito proje-
tos entre eles dois do Executi-
vo, um Projeto de Resolução 
(PR) e um veto.

Dentre os PLs, será votado 
o de autoria do vereador Bru-
no Moura que cria o Plano de 
Prevenção aos Impactos da 
Covid-19, como forma de pro-
teger a economia local. “Tem 
por finalidade autorizar o Poder 
Executivo Municipal a conceder 
incentivos fiscais, descontos 
e isenções sobre os impostos 
municipais, como IPTU, ITBI e 
ISS, além de taxas municipais, 
prestações e mensalidades dos 
projetos habitacionais ou qual-
quer outro valor cobrado pela 
Administração Pública direta ou 
indireta”, explica Bruno Moura 
em sua justificativa.

Até o momento, todos os 
estabelecimentos, mesmo 
aqueles que foram mais pre-
judicados durante o lockdown, 
fase vermelha e fase laranja, 
como academias, salões de 
beleza, barbearias, bares, res-
taurantes e outros, continuam 
contribuindo com o município 
de forma regular, mesmo sem 
estarem com o mesmo nível de 
produção e ganho. “As despe-
sas continuam, especialmente 

os impostos”, afirma o vereador.
Do mesmo vereador, outro 

PL visa estabelecer a contrata-
ção de pessoas em situação de 
rua ou em situação de desem-
prego por mais de três anos, 
pelas empresas vencedoras de 
licitação pública em Rio Preto.

O vereador Cabo Júlio Do-
nizete tem em pauta o PL que 
garante o fornecimento do Kit 
Maternidade para gestantes 
em situações de vulnerabilidade 
social.

Já a vereadora Karina Caro-
line pretende emplacar seu PL 
que dá a oportunidade para as 
famílias de alunos com Trans-
torno de Espectro Autista do 
ensino infantil e fundamental 
I, seja nas escolas públicas 
ou privadas, de escolherem a 
modalidade de ensino duran-
te situação de pandemia. Se 
aprovado, o Projeto permite 
que os responsáveis escolham 
a modalidade de aulas online, 
presencial ou híbrida (nos dois 
formatos).

Todos os PLs citados, mais 
o Projeto que cria o Conselho 
Municipal sobre Álcool e outras 
Drogas (Comad), serão votados 
em segunda discussão e, se 
aprovados, seguem para o Exe-
cutivo, para a sanção ou veto.

Em primeira discussão cons-
ta na Ordem do Dia um Projeto 
de Lei do Executivo, que autori-
za a outorga de uso, sob forma 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

MUNICIPAL

Obras externas no Mercadão 
avançam e entradas mudam

As paredes externas do 
Mercado Municipal de São 
José do Rio Preto estão 
recebendo aplicação de se-
lador de pintura. Na sexta-
-feira (4), a entrada da rua 
Jorge Tibiriçá foi novamente 
fechada para trabalhos na 
área externa: demolição 
de pavimento, feitura de 
estacionamento e de cal-
çadas, instalação de deck 
e pintura.

Nesse período, a en-
trada da rua Silva Jardim 
voltará a ser liberada para 
trânsito dos usuários. A 
finalização dessa área será 
feita na sequência da Jorge, 
com pintura, jardinagem, 
iluminação, instalação de 
cadeiras e ombrelones.

O acesso pela entrada 

principal do Mercadão, na 
rua Antônio de Godoy, em 
frente ao Poupatempo, tam-
bém será liberado já com 
instalação de equipamento 
digital para controle de pú-
blico.

As novas estruturas de 
câmaras frias estão em 
etapa de finalização, assim 
como a área de carga e 
descarga, que está parcial-
mente liberada.

Da REDAÇÃO

Edinho e Itamar reforçam pedido a Garcia 
para terceira pista na SP 310

O deputado Itamar Borges, 
agora Secretário de Agrilcutu-
ra do Estado,  e o prefeito de 
Rio Preto, Edinho Araújo, mais 
uma vez conversaram com 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia sobre a necessidade 
de agilizar a construção da 
terceira faixa na rodovia Wa-
shington Luís (SP-310), no 
trecho entre Cedral/Rio Preto/
Mirassol. Itamar e Edinho re-
forçaram o pedido durante a 
passagem do vice-governador 
pela região no fim de semana 
passado.

“Rodrigo disse que con-
tinua dedicado, estudando 
meios e alternativas para 
antecipar a execução da 
terceira faixa”, afirmou o de-

putado. A expectativa é incluir 
a obra ainda no atual edital 
de concessão, iniciativa que 
aceleraria a implantação da 
nova faixa.

o lançamento de um novo edi-
tal de concessão da rodovia no 
ano que vem”, complementou 
o deputado Itamar Borges.

Pacote - O governador 
João Doria lançou o programa 
Novas Estradas Vicinais, cujas 
fases 1 e 2 foram lançadas 
pelo Governo de SP no dia 5 
de maio.

O pacote beneficiará 161 
cidades e 139 estradas vici-
nais, com obras de recupe-
ração e modernização. Será 
destinado R$ 1,2 bilhão para 
as obras que devem gerar cer-
ca de 15 mil empregos. Nas 
quatro fases do projeto serão 
destinados R$ 2,5 bilhões de 
investimentos, em 3 mil qui-
lômetros de novas estradas 
vicinais.

Da REDAÇÃO

“Caso não seja possível 
essa adaptação no atual 
contrato de concessão, a obra 
levará um tempo um pouco 
maior para ser realizada, com 

Divulgação

LIDERANÇAS

CÂMARA

Edinho e Itamar reforçam pedido a Garcia para terceira 
pista na SP 310

de concessão administrativa, 
de imóvel público municipal, 
em favor da Cáritas Diocesana 
de Rio Preto.

á também o PL do vereador 
Cabo Júlio Donizete que autoriza 
a criação do Programa Aluguel 
Social (PAS), que tem como 
objetivo ajudar no aluguel de 
famílias de baixa renda e, por 
último, o PL do vereador Bruno 
Moura que institui o Dia do 
Grafiteiro todo dia 27 de março. 
Esses Projetos serão votados 
na legalidade e voltam à pauta 
para serem votados no mérito.

O único Projeto de Resolu-

Projeto que cria incentivos e descontos de impostos para 
comércio será votado

ção (PR) é do vereador Pedro 
Roberto que visa constituir a 
Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (Cipa) dentro da 
Câmara Municipal, que será 
votado em primeira discussão.

O veto do Executivo é para o 
PL de autoria do vereador Celso 
Peixão que prevê a instalação 
de Câmeras de Monitoramen-
to de Segurança em todos os 
prédios e espaços públicos 
municipais. O veto tem a justi-
ficativa de invasão de poderes, 
ou seja, tal criação seria de 
responsabilidade do Executivo 
e não do Legislativo.

Divulgação

Divulgação

Mau sinal!
Asseclas têm elogiado ou criticado nas redes sociais os 

depoimentos das infectologistas Nise Yamaguchi ou de Luana 
Araújo, na semana passada, à CPI da Covid. Defensores da 
cloroquina dizem que Yamaguchi foi humilhada pelos “senadores 
machistas” que são contra o uso do remédio para tratamento 
preventivo à covid-19. Luana é enaltecida pelos que apoiam na 
ciência para rechaçar a cloroquina. Como elevado número de 
pessoas tomou o medicamento e não contraiu a infecção, ou 
se contraiu desenvolveu quadro leve, Yamacuchi leva uma certa 
vantagem, com base nas postagens dos internautas. Isso não 
significa, entretanto, que foi devido ao efeito da cloroquina. Se 
tomou, é porque a pessoa tem medo do vírus. O medo também 
faz parte do protocolo de segurança. Até no combate à pandemia 
os brasileiros estão polarizados. Mau sinal! Nas fotos acima, 
Nise Yamaguchi e Luana Araújo.

Futuro 
O deputado Itamar Borges 

(MDB), que se licenciou do 
mandato para exercer o cargo 
de secretário da Agricultura 
do Estado, confessou ao um 
amigo recentemente que 
pretende disputar a sucessão 
de Edinho Araújo, em 2024. 
O parlamentar já transferiu o 
seu domicílio eleitoral para 
Rio Preto. O mesmo aconte-
ce com o deputado federal 
Geninho Zuliani (DEM), que 
também transferiu seu título 
de olho na cadeira de prefeito.  

Queimadas em biomas
Especialistas ouvidos pela comissão externa da Câmara dos 

Deputados, criada para acompanhar as queimadas em biomas 
brasileiros, cobraram a discussão pelos parlamentares do projeto 
de lei que institui a política nacional de manejo integrado do fogo. 
A comissão debateu os incêndios florestais na Mata Atlântica. 
Coordenadora da comissão, a deputada Professora Rosa Neide 
(PT-MT, foto), disse que a pandemia de covid-19 prejudicou a 
discussão do projeto apresentado em 2018 pelo governo, mas 
adiantou que vai tentar acelerar a tramitação da matéria junto ao 
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A deputada já apre-
sentou requerimento de urgência para a proposta, que aguarda 
criação de comissão especial para analisá-la.

Inep 
A Comissão de Educação 

da Câmara Federal promove 
audiência pública amanhã 
sobre a importância do Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep) 
e como fortalecer a instituição. 
O Inep é responsável pelas 
avaliações da educação bási-
ca, do ensino superior, pelos 
Censos da Educação Básica 
e Superior e pelas estatísticas 
da educação, além de pesqui-
sas que servem de subsídio 
às políticas públicas do setor.

Nativos 
O desembarque de políti-

cos de outras pragas não tem 
preocupado os nativos que 
têm interesse de um dia ser 
prefeito de Rio Preto. Alguns 
vereadores almejam concorrer 
ao cago, porém, apesar do 
esforço, patinam na hora de 
agregar forças de lideranças 
partidárias para tentar galgar 
o comando do Executivo. An-
tes, os “estrangeiros” eram 
chamados de “forasteiros”. A 
cidade cresceu e parece que 
a mentalidade política evoluiu.

Andamento
Celso Peixão (MDB) disse 

que haverá reunião amanhã 
da comissão processante, sob 
o seu comando, para dar an-
damento nas investigações, a 
fim de averiguar se João Paulo 
Rillo (PSOL) cometeu crime de 
quebra de decoro. O psolista 
chamou pares de “canalhas” 
por terem votado contra pro-
jeto do Executivo que criava o 
Conselho de Gênero Sexual. 
As representações contra os 
tucanos Bruno Moura e Rena-
to Pupo estão na fila.

Controlado 
Os vereadores analisam 

nove projetos na sessão da 
próxima terça-feira. Será ana-
lisado ainda se mantém ou 
rejeito o veto do Executivo ao 
projeto de Celso Peixão (MDB), 
que obriga a Prefeitura a insta-
lar câmeras de monitoramento 
de segurança nos prédios e 
espaços públicos da cidade. 
Como vereador não pode 
legislar em matéria que gera 
despesas, a proposta é incons-
titucional. A sessão começa às 
15h, com acesso controlado.

Boiada
O ministro do Meio Am-

biente, Ricardo Salles, nega 
que tentou atrapalhar a in-
vestigação sobre madeiras 
extraídas da floresta amazô-
nica para serem exportadas 
ilegalmente. Existem suspeitas 
de que houve facilitação de ex-
portação para os Estados Uni-
dos. A ministra Cármen Lúcia, 
do STF, autorizou a abertura 
de inquérito para investigar as 
ações de Salles. Com base no 
passado dele como secretário 
estadual, “a boiada” passou!

Obras externas 
no Mercadão 
avançam e 
entradas mudam
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Polícia e Câmara miram motoristas 
clandestinos que atuam no aeroporto

Motoristas que se dizem 
cadastrados em aplicativos de 
transporte urbano são alvos da 
Comissão de Trânsito da Câma-
ra de Rio Preto e da Polícia Civil, 
com um inquérito instaurado no 
2º Distrito Policial, sob coman-
do do delegado Hélio Reis.

De acordo com informações 
da Comissão de Transporte, 
que tem como Presidente o 
vereador Bruno Marinho, esses 
motoristas estão intimidando 
passageiros que chegam no 
aeroporto, abordando e ofe-
recendo corridas. “Mandamos 
um ofício para a Polícia Militar 
e para a GCM para aumentar 
a fiscalização naquele local, 
mas ainda não está sendo o 
suficiente”, explica.

Esse tema foi abordado 
com o Secretário de Trânsito, 
Amaury Hernandes, durante 
audiência pública realizada 
nesta quarta-feira (2). O Secre-
tário afirmou que este problema 
não é exclusividade somente 
do aeroporto, mas também de 

outros diversos locais em Rio 
Preto, como, por exemplo, a 
Rodoviária.

“Em relação àqueles moto-
ristas que estão trabalhando ile-
galmente, ou seja, não possuem 
inscrição municipal e não fazem 
parte do app, no dia 11 de 
fevereiro foi feita uma reunião 
com a administração do aero-
porto, administração da GCM, 
Coronel Luiz Henrique que é 
meu assessor e a administração 
do aeroporto colocou que, em 
função da pandemia o numero 
de passageiros diminuiu muito 
e, como consequência, diminu-
íram os voos, por isso as pes-
soas normalmente utilizavam 
somente os táxis ou chamavam 
motoristas diretamente pelo app 
do celular”, disse Amaury.

Neste caso, ainda de acordo 
com o Secretário, como a abor-
dagem acontece internamente, 
ou seja, dentro do aeroporto, a 
PM ou a GCM não tem o que 
fazer, já que é de responsabili-
dade da administração do local 
e cabe a eles fiscalizar, impedir 
ou reprimir tal comportamento. 
“Os que conseguimos pegar, 

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br
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PASSAGEIROS

Polícia e Câmara miram motoristas clandestinos que atuam no aeroporto

principalmente um rapaz em 
específico, fizemos um BO e 
encaminhamos à Polícia Civil”, 
ressalta.

O boletim pertence ao 2º 
DP e, segundo o delegado 
Hélio Reis, está faltando ouvir 
4 pessoas para poder ser en-
cerrado.

“O problema é que tais 
clientes, com exceção de uma 
senhora, passam por situações 
criminosas mas não fazem o BO. 
Já aconteceu destes motoristas 
anunciarem um valor antes da 
corrida e no final dobrarem o 
que foi combinado. Isso pode 
configurar extorsão, que é cri-
me”, argumenta o delegado.

Hélio ainda complementa 
dizendo que a solução vem de 
dentro para fora. “Falta admi-
nistração e regramento no local. 
Não devem deixar os motoristas 
ficarem estacionados no hall do 
aeroporto, mas isso a adminis-
tração de lá (aeroporto) não faz 
por que dá briga, e aí sobra para 
a Polícia apurar os abusos e cri-
mes que ocorrem, como brigas, 
agressões e ofensas entre os 
motoristas”.

TALHADOS
Acidente na BR-153 
deixa mulher ferida

Uma mulher de 47 anos 
foi vítima de um acidente na 
rodovia BR-153 na noite des-
ta sexta-feira (4). De acordo 
com o boletim de ocorrência, 
um motorista dirigia pela ro-
dovia no sentido a Talhados, 
sendo que a vítima vinha na 
mesma direção conduzindo 
uma motoneta. Ao chegar no 
cruzamento com a Rua São 
Paulo, o motorista fez menção 
de entrar na via, mas retor-
nou à rodovia, provocando a 

colisão.
A vítima caiu no chão e foi 

socorrida por uma ambulância 
e encaminhada para Upa Tan-
gará.  Ela apresentava suspei-
ta de fratura  na mão e fortes 
dores na região do tórax.

O homem fez o teste do 
bafômetro, que deu resultado 
positivo, porém não atingindo 
o limite legal para crime de 
embriaguez ao volante. A 
motoneta foi recolhida para 
a base da PRF, enquanto que 
o carro foi devolvido para a 
esposa do condutor.

Vinicius LIMA 

TANABI

Empresária cai em 
golpe do falso Pix

Uma mulher de Tanabi 
registrou um boletim de 
ocorrência nesta sexta-feira 
(4) após suspeitar ter caído 
em um golpe.

Segundo as informações 
do boletim, a vítima, que é 
proprietária de uma empresa 
de alimentos, relatou que 
recebeu uma mensagem  no 
WhatsApp de uma mulher 
fazendo pedidos de  geleia 
de morango e pão e que gos-
taria que os produtos fossem 
entregues em sua casa.

A forma de pagamento 
ficou definida que seria pelo 

Pix, com a mulher enviando 
a foto do comprovante da 
transferência. No entanto, a 
vítima alega não ter recebido 
o valor e que a mulher não 
lhe retornou mais as mensa-
gens. A mulher tentou fazer 
a cobrança pessoalmente, 
mas sem sucesso.

Em relato à polícia, a 
vítima alegou que descobriu 
que a mulher e sua família 
já haviam aplicado o mesmo 
golpe em diversas pessoas 
na cidade, sempre encami-
nhando o comprovante do 
Pix, mas sem efetivar paga-
mento. A polícia vai investigar 
o caso.

Vinicius LIMA 

Arquivo DHOJE

Vítima foi encaminhada para Upa Tangará

INTOLERÂNCIA

Marido bate, expulsa esposa de casa e é preso

Um homem de 49 anos 
foi preso em flagrante na 
madrugada deste sábado (5) 
em Rio Preto após agredir e 
expulsar de casa a esposa.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a polícia foi acio-
nada para comparecer no 

local e se deparou com a 
vítima na calçada, trancada 
para fora da residência. Ela 
relatou aos policiais que ha-
via sido agredida com puxões 
de cabelo e que o marido 
teria feito ameaças, segu-
rando a vítima pelo pescoço. 
Após a discussão, o marido 
se trancou dentro de casa 

com o filho do casal, que tem 
dois anos.

Os policiais tentaram fazer 
contato com o homem, mas 
não tiveram resposta. Autori-
zados pela vítima, os policiais 
quebraram o cadeado e 
entraram na casa. A mulher 
correu em direção ao filho, 
enquanto o marido passou a 

proferir ofensas, dizendo que 
ela fazia “programas”.

Os policiais deram voz de 
prisão e o homem tentou 
correr, foi necessário fazer 
uso da força física para con-
ter o acusado e colocar as 
algemas. Após isso, ele foi 
conduzido para a Central de 
Flagrantes.

Vinicius LIMA 

TRÁFICO Polícia apreende grande 
quantidade de drogas, rádio 

comunicador e dinheiro

Um homem foi flagrado na 
noite desta sexta-feira (4) por 
policiais militares com uma 
grande quantidade de drogas 
no bairro Santa Clara em Rio 
Preto. Os entorpecentes seriam 
negociados no bairro Santo 
Antônio.

Segundo o boletim de ocor-
rência, os policiais estavam 
em patrulhamento quando 
avistaram um Astra vermelho, 
que já havia sido denunciado. 
Ao se aproximarem do veículo, 
encontraram um casal e sua 
filha. Após uma busca, os po-
liciais, encontraram embaixo 
do banco do passageiro, 60 
porções de maconha e dez 
porções de cocaína.

A mulher alegou que des-
conhecia que estavam trans-
portando drogas e o homem 

confessou ser o proprietário e 
que estaria levando os entor-
pecentes até o bairro Santo 
Antônio para ser negociado. Ao 
ser questionado se havia mais 
drogas dentro de sua casa, o 
homem foi com os policiais até 
sua residência.

Dentro da casa, os policiais 
encontraram outras 59 porções 
de maconha, três porções maio-
res de cocaína e uma pedra de 
crack. Havia ainda dois rádios 
comunicadores e R$ 3.072 em 
dinheiro. O homem ainda indi-
cou uma mata perto do local, 
onde foram encontrados mais 
23 tijolos de maconha. Com o 
auxílio de cães farejadores, foi 
também localizada uma mochi-
la na mata com outros quatro 
tijolos de maconha.

O homem recebeu voz de 
prisão e foi encaminhado para 
a central de flagrantes.

Vinicius LIMA 

Polícia apreende grande quantidade de drogas, rádio 
comunicador e dinheiro
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PERDA
Morre aos 87 anos José Vitta Medina, 

presidente da Arprom
O Arprom (Associação Rio-

pretense de Promoção do Me-
nor) comunicou em suas redes 
sociais o falecimento do presi-
dente José Vitta Medina, aos 87 
anos, nesta sexta-feira (4). Ele 
foi cremado no cemitério Jardim 
da Paz ainda na sexta, depois 
de ficar um período internado 
no hospital Beneficência Portu-
guesa. A causa do óbito não foi 
divulgada.

“A Arprom, o segundo Lar 
do nosso tão amado amigo e 
presidente, José Vitta Medina, 
sente muito por sua partida, e 
agora reservamos um momento 
em nossas orações para que 
Deus o Receba em seu manto 
sagrado. E pedimos a Deus 
que conforte os corações de 
todos os familiares, amigos e 
também nossos colaboradores 
da Arprom. Eterno Medina. Te 

amamos!”, diz o texto publicado 
no Instagram da Associação.

“Para pelo grande trabalho”, 
destacou o deputado Geninho 
Zuliani na postagem. O verea-
dor de Rio Preto Robson Ricci 
também lamentou o falecimento 
de Medina postando uma entre-
vista com o presidente em uma 
reportagem feita para a Record 
em outubro de 2019.

“Um home integro carismáti-
co e bondoso com todos! Por al-
gumas vezes tive a oportunidade 
de dar palestras na Associação e 
realizei um sonho que foi gravar 
uma entrevista no lugar que foi 
minha base na vida profissional 
e conversar com esse senhor 
espetacular! Meus sentimentos 
para toda família do Sr. Medina, 
amigos, colaboradores e para 
todos legionários mirins”, co-
mentou o vereador.

Medina era o atual presi-

Vinicius LIMA 

dente da Arprom, mas já tinha 
assumido o cargo nos anos 70 e 
também nos anos 90. Ele deixa 
dois filhos, uma esposa e quatro 

netos. Fundada em 1967, a 
associação é conhecida por ser 
a porta de entrada de muitos 
jovens no mercado de trabalho.

D
ivulgação

Morre aos 87 anos José Vitta Medina, presidente da Arprom
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Laser Terapia na 
odontologia

A laser terapia é um tratamento que utiliza como 
base os raios laser. É realizado em sessões e costuma 
ser eficaz e indolor. Os raios agem no tratamento de 
diversas doenças bucais e também na cicatrização e 
regeneração de tecidos.

São muitos os benefícios da laser terapia. Os raios 
laser funcionam tanto como tratamento direto para 
diversos tipos de problemas odontológicos quanto 
como coadjuvantes em procedimentos específicos 
em casos oncológicos ou clareadores, por exemplo:

Efeitos do laser na boca:

-Ação analgésica e anti-inflamatória.

-Regeneração de tecido.

-Cicatrização de feridas.

-Redução de inchaço.

-Revitalização da pele.

Problemas como a dor de dente a laser terapia 
tem ação analgésica e anti-inflamatória. É indicada 
para tratamento pós-operatório, dores neurológicas, 
mialgias e de origem pulpar.

Um dos usos mais comuns é após a extração do 
dente, processo chamado exodontia, nas aftas, fis-
suras, o laser atua no processo de regeneração de 
tecidos.

Nos clareamentos dentários atua ativando o gel 
clareador.

Em sensibilidade dentária, o laser diminui a dor 
devida sua ação anti-inflamatória.

Na herpes labial, ele atua aumentando a imunida-
de, acelera a cicatrização, regenera o tecido, diminui 
a dor e até mesmo elimina o vírus.

Doenças oncológicas, ajuda a diminuir a dor, 
sensibilidade bucal, e evita infecções e expansão de 
bactérias.

Parestezia bucal, o laser ajuda a recuperação a 
sensibilidade e ameniza a dor.

ATM- também tem seus benefícios quando tratado 
com laser terapia pois atua nas dores com seus be-
nefícios quando tratado com laser terapia pois atua 
nas dores com seu efeito analgésico amenizando o 
inflamado.

Existem dois tipos laser: o de alta potência usados 
em preparos nas cavidades dentárias e procedimen-
tos cirúrgicos e o de baixa potência, usados em te-
rapias de amenizar a dor, regenerar células, acelerar 
cicatrização.

Apostar na laser terapia é um excelente alternativa 
para quem quer tratamentos indolores e eficazes.

Dra. Fernanda F. Lupino e Dra. Ana Cristina 
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COVID

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
vai iniciar a vacinação con-
tra Covid-19 para o grupo 
de pessoas com 18 a 29 
anos com comorbidades e 
com deficiência permanen-
te (BPC) nesta segunda-fei-
ra (7), das 8h às 16h, no 
Centro de Saúde, também 
conhecido como Postão.

Todos os atendimentos 
acontecerão internamente, 
sem o sistema drive-thru. As 
vacinas são destinadas aos 
moradores de Mirassol, por 
isso é importante a apre-
sentação do comprovante 
de residência no ato da 
vacina.

Na sexta-feira (4), teve o 
início da imunização para o 
grupo de 30 a 39 anos com 
comorbidades e com defici-
ência permanente (BPC) na 
1ª dose e grupo de 79 anos 
acima para a 2ª dose. Todo 
atendimento é realizado no 
Postão.

Pessoas com 18 a 29 
anos com comorbidades 

Mirassol começa vacinar pessoas a 
partir de 18 anos com comorbidades 

devem levar o laudo médico 
ou receita que comprove a 
doença (no caso da receita, 
deve ser do último ano e 
deverá levar uma cópia pois 
ficará retida); comprovante 
de residência e documento 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

Mirassol vacina 18 anos com comorbidades a partir desta 2ª feira
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pessoal com foto. Já as pes-
soas de 18 a 29 anos com 
Deficiência física permanen-
te BPC precisam levar um 
documento que comprove 
o benefício, comprovante 
de endereço e documento 

com foto.
Todos os grupos já con-

templados pela vacinação, 
caso ainda não tenham 
procurado o serviço para 
se vacinar, pode receber a 
vacina.

HOJE
Dia de Luta contra Queimaduras destaca 

necessidade de cuidados com álcool em gel

Neste domingo (6) é cele-
brado o Dia Nacional de Luta 
contra Queimaduras e dá início 
ao “Junho Laranja”, mês em 
que a Sociedade Brasileira de 
Queimaduras (SBQ) e institui-
ções de saúde conscientizam a 
população para a prevenção de 
acidentes com queimaduras. O 
risco desse tipo de acidente 
aumentou com a eclosão da 
pandemia da Covid-19, pois 
o uso intensivo de álcool para 
limpeza das mãos e objetos é 
uma das principais medidas de 
proteção ao contágio do vírus.

“O álcool, líquido e em gel, 
é um produto inflamável, mas 
essencial para limpeza das 
mãos e de superfícies e deve 
continuar sendo usado para 
nossa proteção. Importante é 
que as pessoas tenham muito 
cuidado ao utilizá-lo”, orien-
tou a cirurgiã plástica Eliane 
Garcia, do Austa Hospital de 

Rio Preto.
O uso mais intensivo de 

álcool durante a pandemia, 
associado a presença maior 
das pessoas em casa, resultou 
no aumento de atendimentos 
de queimaduras nos hospitais.

No Brasil, segundo a SBQ, 
são cerca de 150 mil inter-
nações por ano em razão de 
queimaduras, não só pelo uso 
de álcool, mas também por 
líquidos e superfícies quentes, 
eletricidade, entre outros. Des-
se total, em média, 30% das 
vítimas são crianças.

A pele é o maior órgão do 
corpo humano e o tratamento 
das queimaduras depende da 
profundidade e de sua exten-
são. Os casos mais simples 
podem ser tratados apenas 
com troca de curativos e poma-
das. Casos mais graves podem 
necessitar de cirurgias com 
enxertos (usa-se fatias finas 
de pele saudável do paciente 
que são transferidas para a 

área acometida) ou retalhos 
(transferência de pele e tecido 
irrigado por artérias para a área 
acometida).

Segundo ela, a cirurgia 
plástica está indicada quando 
existem alterações com perda 
de estética ou função da região 
acometida pelas queimaduras. 
Usualmente, isso ocorre em 
queimaduras de segundo grau 
profundo ou terceiro grau. “O 

acometimento funcional pode 
estar prejudicado, por exemplo 
quando a queimadura ocorre 
em áreas de dobras no corpo 
(pescoço, cotovelos, axilas) e 
ocorrem aderências que dificul-
tam a movimentação do local. A 
parte puramente estética pode 
variar muito, desde mudanças 
na cor da pele, até perda de 
partes moles/tecido”, explicou 
a médica.

Da REDAÇÃO  

NA TERÇA

Live promovida por universidade dará prêmios 
e prestigia profissionais da saúde

Uma live beneficente online 
será realizada na próxima terça-
-feira (8), às 20h, pelo Youtube, 
promovida pela Universidade 
Anhanguera – campus Rio Preto.

A live recebeu o nome de 
“Saúde Premiada” porque tem 
como objetivo homenagear 
profissionais da área da saúde 
e premia-los através de sorteios 
de vários brindes.

No pacote de prêmios tem 
jantares, café da manhã, happy 
hours, combustível e outras pre-
sentes oferecidos por 25 bares e 
restaurantes de Rio Preto.

A Universidade Anhanguera 
também vai sortear uma vaga 
para o curso de enfermagem 
e uma pós-graduação, ambas 
com 100% de gratuidade.

Segundo os organizadores, 
há mais de um ano os profissio-
nais da saúde estão atuando na 
linha de frente e, por isso, estão 
esgotados.

Uma pesquisa feita pela 
Fiocruz em março de 2021 re-
velou que a pandemia alterou de 
modo significativo o bem-estar 

e a vida desses trabalhadores. 
“Para homenagear esses profis-
sionais e promover um momento 
de descompressão, mesmo que 
por poucas horas, a Universidade 
Anhanguera – Rio Preto, teve a 
ideia de fazer essa live”, comenta 
Suzete Bendini, gerente comer-
cial da Universidade.

A live contará com a parti-
cipação da dupla rio-pretense 
Tonny & Kleber e para participar 
dos sorteios de prêmios, basta 
preencher o formulário on-line de 
inscrição na live.

O evento é para todos que 
fazem parte da comunidade 
hospitalar e clínicas, desde os 
que atuam na assistência - au-
xiliares, técnicos, enfermeiros, 
médicos - até recepcionistas e 
colaboradores em geral.

A live está aberta também 
para quem tiver interesse na 
formação universitária ou na 
pós-graduação em enfermagem.

Exclusivo - A dupla serta-
neja rio-pretense Tonny & Kleber, 
estrela da Live “Saúde Premia-
da”, promete um show exclusivo 
para a comunidade hospitalar e 

clínica, com a música “Minha 
Oração”, que faz uma mensagem 
de amor, fé e esperança nesse 
momento de distanciamento 
social imposto pela pandemia 

Da REDAÇÃO  

da covid-19.
O evento on-line será grava-

do no Buffet Fauze Karan, com 
um ensaio fotográfico de Pedro 
Braga.

Divulgação
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PÓS-VENDA AINDA É O 
MAIOR PROBLEMA PARA 

OS CONSUMIDORES

PROCON-SP 
NOTIFICA 

UBER EATS

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

O Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) 
foi elaborado para 
reduzir as desigualdades 

existentes entre fornecedores e 
consumidores e, por isso, signifi ca 
um grande avanço em direção a 
uma sociedade mais justa e cidadã. 
Conhecer esses direitos é essencial 
não só para que consumidores 
exijam seu cumprimento, mas para 
que fornecedores melhorem sua 
relação com seus clientes e evitem 
abusos e futuras reclamações. O 
pós-vendas é um dos direitos do 
consumidor mais negligenciados 
pelas empresas, que não sabem ou 
simplesmente subestimam a sua 
importância. Muito mais do que 
uma obrigação legal imposta pelo 
Código, o pós-venda é uma prática 
com grande potencial de fi delizar 
clientes e trazer credibilidade ao 
negócio. 

O que é pós-venda?
O pós-venda é a etapa que se inicia 
após a comercialização de um 
produto ou serviço. A partir da 
entrega, o consumidor passa a ter 
alguns direitos em relação à empresa 
que fez a venda. Neste momento, o 
fornecedor deve oferecer a solução 
de problemas como, por exemplo, 
realizar reparos e manutenções no 
produto.

Como antecipar os problemas do 
pós-venda?
A maneira mais efi ciente de 
conquistar a satisfação de clientes 
é investir em um pós-venda que se 
preocupa em tratar o consumidor 
com respeito e dignidade. A 
antecipação de problemas do pós-
venda é a chave para que futuros 
aborrecimentos, tanto da parte 
do fornecedor como da parte 
do consumidor, sejam evitados. 
Confi ra como a sua empresa pode 
antecipar-se evitando problemas no 
pós-venda:

1. Proteja a vida e a saúde do 
consumidor

Este é um dos direitos do 
consumidor estabelecido no 
CDC de maior relevância. As 
empresas são obrigadas e avisar o 
comprador sobre os riscos do uso 
do produto para sua vida e saúde. 
São obrigadas, por exemplo, a fazer 
um detalhamento minucioso sobre 
compostos tóxicos e cancerígenos. 
Além de cumpridor da obrigação 
legal, o fornecedor que preocupa-se 
com a vida e a saúde de seus clientes 
é ético e confi ável.

2. Informe o consumidor sobre o 
produto ou serviço oferecido
Para que um cliente tome uma 
decisão, é necessário que esteja 
bem informado sobre o produto ou 
serviço que está adquirindo. Não 
hesite em tirar todas as dúvidas 
do comprador: passe informações 
claras e precisas sobre quantidade, 
qualidade, peso, medida, preço, 
modo de utilização, composição 
e riscos que apresenta. Um 
consumidor bem informado não 
irá reclamar após a compra do 
produto alegando que se enganou e 
gerar uma situação embaraçosa ao 
fornecedor.

3. Jamais faça propagandas 
enganosas
A publicidade enganosa é uma 
prática abusiva e proibida pelo 
CDC. Se o consumidor adquire um 
produto diferente do prometido 
em um anúncio, ele pode exigir 
que a sua empresa cumpra com 
o que prometeu na propaganda. 
Além disso, ele pode cancelar a 
compra e exigir o ressarcimento 
de seu dinheiro, além de eventuais 
prejuízos. Por isso, em hipótese 
alguma engane o comprador, assim 
evitando vários transtornos do pós-
venda.

4. Deixe o consumidor livre para 
escolher
Jamais pressione ou force uma 
venda. Um consumidor que adquire 
um produto ou serviço porque 
foi induzido a isso e não refl etiu 
se aquilo era adequado às suas 
necessidades tem grandes chances 
de se arrepender posteriormente. 
Em algumas situações, o comprador 
tem direito de arrependimento e 
pode reivindicar o seu dinheiro de 
volta. Deixar o consumidor livre 
para escolher é uma atitude simples 
mas que evita muitos problemas.

QUAIS OS PRINCIPAIS 
DIREITOS DO CONSUMIDOR 
NO PÓS-VENDA?
O CDC elenca uma série de direitos 
do consumidor após adquirir um 
produto ou serviço. Abaixo seguem 
os principais:

1. Garantia legal

O CDC estabelece alguns prazos 
para que o consumidor reclame 
sobre um produto com defeito. 
Essa garantia deve ser observada 
em todos os produtos ou serviços 
independentemente de contrato. 
Caso o defeito não seja resolvido 
pela empresa em até 30 dias a 
partir da reclamação, o consumidor 
poderá pedir:
•Que o preço do produto seja 
abatido de forma proporcional ao 
defeito;
•Que o produto seja trocado;
•Ou que seu dinheiro seja 
devolvido.
Os prazos para fazer essa 
reclamação são:
•de 30 dias da data da compra para 
bens não duráveis;
•de 90 dias da data da compra para 
bens duráveis;
Se o defeito não pôde ser percebido 
de imediato e ocorreu após um 
certo tempo de uso, esses prazos 
começam a contar do dia em que 
o consumidor descobriu o defeito. 
É importante destacar que esses 
prazos só valem para produtos 
e serviços com defeitos – nessas 
situações, a empresa é obrigada a 
solucionar o problema –, ou seja, 
não valem se o cliente não gostou 
do produto e quer devolver ou 
trocar (direito de arrependimento).

2. Garantia contratual e 
estendida
Além da garantia acima, que é 
obrigatória por lei, a empresa pode 
estipular garantias extras. Nestes 
casos, a sua obrigação em solucionar 
defeitos do produto é aumentada 
até o prazo quando essas garantias 
terminam.

3. Direito de arrependimento
Em geral, o fornecedor não é 
obrigado a trocar ou devolver 
o dinheiro do cliente que 
simplesmente se arrependeu em 
comprar o produto. Entretanto, 
em algumas situações, o direito de 
arrependimento é assegurado ao 
consumidor. São elas:
•Compras realizadas fora do 
estabelecimento comercial: são 
as compras feitas por telefone 
ou internet. O consumidor tem 
um prazo de 07 dias contados 
da assinatura do contrato ou 
recebimento do produto para 
desistir, sem a necessidade de 
justifi car o motivo;
•Quando a empresa se 
comprometer em trocar ou 
devolver o dinheiro no momento da 
compra: essa é uma prática muito 
comum nas lojas de vestuário. Se a 
empresa prometeu trocar o produto 
ou devolver o dinheiro caso o 
consumidor não goste do produto, 
ela é obrigada a cumprir com o 
prometido.

APESAR DOS AVANÇOS, CONSUMIDORES SEGUEM ENFRENTANDO 
DESAFIOS NO CUMPRIMENTO DOS SEUS DIREITOS

O Serviço de Atendimento ao Consumidor 
(SAC) é o responsável por atender 
às demandas relativas a solicitações, 

dúvidas, criticas, reclamações e elogios, sendo 
um importante gerador de informações para 
a melhoria dos processos de trabalho nas 
organizações. Trabalha de acordo com os 
processos vigentes, com padrões de atendimento 
e soluções predefi nidas.
A ouvidora é a última instância para a solução 
administrativa dos confl itos.  É importante 
destacar que a autonomia é um dos seus 
principais pilares, possibilitando a circulação 
dentro da instituição com mobilidade e rapidez 
na busca de resolução unto aos dirigentes. Em 
síntese, a ouvidoria mantém seu foco no coletivo, 
sem desprezar o individual, procurando corrigir 
eventuais distorções existentes nos processos 
de trabalho e assim, evitar que os problemas se 
tornem recorrentes, fortalecendo cada vez mais a 
imagem da organização.
Para alguns setores da economia (seguradoras, 
bancos, cartões de crédito, transporte aéreo 
e terrestre, operadoras de TV por assinatura, 
planos de saúde e companhias de água e energia). 
O Decreto nº 6.523, conhecido como lei do SAC, 
permite que alguns serviços sejam prestados por 
outro canal, a central de atendimento.

A DIFERENÇA ENTRE 
SAC E  OUVIDORIA

O Procon-SP noti� cou 
a Uber Eats para 

que a empresa explique 
sobre cobranças ocorridas 
após a entrega do 
pedido. Consumidores 
questionaram terem 
sido informados pelo 
entregador da Uber 
sobre a necessidade 
de pagamento de taxa 
adicional e posteriormente 
terem constatado débito 
em valor superior, 
não reconhecido nem 
autorizado.
A Uber deverá informar 
quantos desses casos 
foram registrados e quais 
foram as providências 
adotadas. Deverá também 
explicar quais critérios 
impõe para aceitação do 
entregador que utiliza a 
plataforma.
A resposta deverá ser 
prestada até a próxima 
segunda-feira dia 07 de 
junho.

Instituição pede explicação 
sobre cobrança de taxa 

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

TARDE DE SOL  - A colunista social, Fátima Cruz, curtindo 
o Automóvel Clube 

FRASE CASAMENTO DE SASHA  -  Mãe amorosa, Xuxa 
arruma o cabelo da fi lha. Repleta de emoção, a cerimô-
nia é conduzida pelo apóstolo Rina, o mesmo que ca-
sou os pais de João há 22 anos.

DETALHES DA FESTA  - O casamento de Sasha Mene-
ghel não foi nada convencional, inclusive quebrou vá-
rios padrões. A noiva entrou na cerimônia descalço e no 
meio dos pais, Xuxa e Luciano. A tradicional valsa foi 
substituída por uma dança ao som de “Isn’t She Lovely”, 
de Stevie Wonder. O cardápio foi especial: apenas comi-
da vegana. A festa reservada a poucos convidados foi 
simples, mas com toque especial de sofi sticação, com 
cada detalhe muito bem pensado.

GASTRONOMIA  -  Picanha Belvedere

MENSAGEM DO NOIVO - “Fizemos algo pequeno para 
não passar em branco” (João)

CASAMENTO  -O sapato do noivo no carpete de madeira

NOTÍCIA TRISTE - Esta semana, foi anunciada a morte pre-
matura de João Miguel, fi lho de Whinderson Nunes e da 
mulher Maria Lina. O nascimento bebê com 22 meses de 
gestação foi anunciado no sábado (29/05). A criança fi cou 
internada em uma UTI neonatal de um hospital em São Pau-
lo, mas não resistiu.

EMOÇÃO EM FAMÍLIA  -  O cantor sertanejo Leonardo fi cou 
emocionado ao pegar no colo a neta Maria Alice. A garoti-
nha, fi lha de Zé Felipe, nasceu no domingo dia 30/05. Quem 
registrou o momento postado na internet foi Zé Felipe, fi -
lho do cantor.

RELOJOARIA - A Mascote de Ouro continua brilhando 
como ouro italiano. 

MÚSICA  -  Os famosos cantores do mês de maio: Junno 
cantou no casamento da Sasha e o noivo João cantou no 
ouvido da Sashita, apelido carinhoso da noiva.

DESTAQUE DA 
COLUNA   -  A 
Padre Ernesto 
da Igreja Nossa 
Senhora do Brasil 
está aniversarian-
do

TOP DE LINHA  -  O Rio Preto Automóvel Clube conti-
nua elitizado e muito bem frequentado. A coluna nunca 
deixou de frequentar.

F a z e n d a 
Amazonas, 
feliz junho

Cidades da região têm 
737 pessoas com Covid 
marcadas com pulseira 

No dia 5 de março, a cida-
de de Nova Granada iniciou 
o processo de uso de pulsei-
ras coloridas para identificar 
suspeitos e casos positivos 
para o coronavírus. Na oca-
sião foi emitido um decreto 
que regulamentava a práti-
ca, determinando pulseiras 
vermelhas para confirmados 
da doença e amarelas, para 
suspeitos. Além de multa de 
R$300 para quem retirar sem 
autorização a identificação.

A medida teve repercus-
são nacional e outras cidades 
da região de Rio Preto, como 
é o caso de Paulo de Faria, 
Pindorama e Tabapuã, tam-
bém aderiram à prática. Es-
sas quatro cidades (contando 
Nova Granada) somam, em 
média, 61 mil habitantes e, 
atualmente, são 737 pesso-
as usando pulseira vermelha, 
o equivalente a um morador 
a cada 83 habitantes.

Em Nova Granada, até 
agora, quatro pessoas foram 
multadas por violar a pulseira 

sem autorização. Nas outras 
cidades - Paulo de Faria, Pin-
dorama e Tabapuã - ninguém 
foi multado, mas em Tabapuã 
seis pessoas descumpriram o 
isolamento e foram orientados 
a retornar para a quarentena.

A cidade que tem mais 
pessoas usando a pulseira 
vermelha é Tabapuã. Uma 
média de um para cada 59 
habitantes. Pindorama tem 
um morador a cada 60 com 
a identificação; Paulo de Faria 
93 e Nova Granada um a cada 
148 habitantes está contami-
nado - e identificado.

Respectivamente, o total 
de pulseiras vermelhas em 
Tabapuã é 204, Pindoram 
281, Paulo de Faria 97 e Nova 
Granada 155.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br
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Cidades da região têm 737 marcados com pulseira vermelha

Juntas, as quatro cidades 
somam 6.918 pessoas posi-
tivadas para a Covid-19, 44 
internados e 176 óbitos até 
agora.

Internados - Nova 
Granada tem, atualmente, 
três pessoas internadas na 
enfermaria da cidade, três 
na enfermaria de Rio Preto 

Quatro cidades 
somam, em média, 
61 mil habitantes 

e, atualmente, 
são 737 pessoas 
usando pulseira 

vermelha, o 
equivalente a um 

morador a cada 83 
habitantes

“

”

e quatro na UTI também de 
Rio Preto.

Paulo de Faria tem oito 
pacientes com Covid inter-
nados na cidade e sete em 
Rio Preto; Tabapuã tem oito 
e dois em Rio Preto e, por 
fim, Pindorama que tem 6 
pacientes internados em 
Catanduva e outros três es-
perando vaga.

Juntas, as quatro cidades somam 
6.918 pessoas positivadas para a Co-
vid-19, 44 internados e 176 óbitos até 
agora

RIO PRETO

Escola tem 
semana cultural 

A Escola Municipal Profes-
sora Lydia Sanfelice de Rio 
Preto preparou uma semana 
cultural para os alunos, pro-
fessores e familiares da uni-
dade. O evento será realizado 
a partir de segunda-feira (7) e 
vai até sexta-feira, dia 11. As 
atrações serão transmitidas 
online pelo canal do YouTube 
da escola, sempre a partir das 
19 horas.

Na segunda-feira, dia 7, os 
alunos do ciclo I e II participam 
de uma oficina lítero-musical 
baseada no livro “Músicas 
daqui ritmos do mundo” de Ze-
zinho Mutarelli e Gilles Eduar 
com a professora Natali Ro-
berta de Moraes Zancheta. Às 
19 horas, pelo Youtube, será 
realizada uma palestra com o 
Dr Evandro Pelarin, aberta ao 
público, com o tema “A Rela-
ção entre escola e família na 
formação das crianças”.

Na terça-feira, dia 8, os 
alunos do quinto ano recebem 
as orientações do “Programa 
Bombeiro na Escola”, que 
aborda questões de segurança 
e cuidados com o ambiente 
escolar. Os alunos dos ciclos 
I e II participam de uma con-
tação de história com a pro-
fessora Nayara. Pelo Youtube 
e aberto ao público é a vez da 
Camerata Jovem Beethoven 
se apresentar, com músicas 
clássicas e contemporâneas.

Na quarta, dia 9, os alunos 
dos ciclos I e II, batem um 
papo com a autora de livros 
Marilucia Ferreira, já o público 
participa de um bate-papo, 
a partir das 19 horas, sobre 
a “comunicação na apren-
dizagem” com a professora 
Bianca Martins Montagnani 
de Cezare.

Na quinta-feira, dia 10, os 
alunos participam do progra-
ma Proerd nas Escolas, sobre 
combate às drogas. A partir 
das 19 horas, pelo YouTube, 
o público poderá participar de 
uma palestra com a professora 
Marilucia Ferreira sobre “Ensi-
no Remoto: Novas respostas 
para antigas perguntas”.

No dia 11, sexta-feira, os 
alunos do 4º e 5º ano, partici-
pam de um cine-debate sobre o 
filme: A família e a rebelião das 
Máquinas, com a professora 
Adriana Lulho Roncalho. Às 19 
horas, aberto ao público, será 
realizada uma oficina de arte e 
tradição junina com a profes-
sora Isabela Garcia de Oliveira.

De acordo com a coorde-
nadora pedagógica da escola, 
Ana Catarina Angeloni Hein, o 
objetivo da Semana Cultural 
é promover o acesso, pelas 
crianças e pelas famílias, a 
diferentes linguagens artísti-
cas transmitidas pelas mídias 
sociais nesse momento.

Para assistir às lives, basta 
acessar o canal do YouTube 
da Escola.

Da REDAÇÃO 
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O Empório Diniz 
Produtos Na-
turais é o lugar 
ideal para quem 

busca produtos orgânicos, 
veganos ou sem glúten e 
sem lactose. Localizado 
numa esquina do bairro 
Higienópolis, a casa fica 
a uma quadra da avenida 
Romeo Strazzi e próxima 
da Brasiluza. 
O empório oferece va-
riedade em temperos, 
castanhas, farinhas e 
itens artesanais exclusivos 
como o pirulito de gen-
gibre e especiarias, para 
dissolver no chá ou suco, 
criado pela proprietária, 
Tatiane Diniz da Silva, 
nossa entrevistada nesta 
edição.  “Inauguramos em 
janeiro e estamos reman-
do contra a maré no abre 
e fecha da pandemia”, 
comenta ela, que estreou 
no mercado há menos de 
seis meses. 
Apesar do momento 
impreciso, ela busca criar 

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

C
lá

ud
io

 S
AR

TO
R

Fotos: Ellen LIMA

Empório Diniz: produtos veganos, 
naturais e plant based

CONVERSA COM A EMPRESÁRIA

ao público. Nasci em Monte 
Aprazível-SP, me mudei para 
Rio Preto há 4 anos. Como 
Rio Preto é uma excelente 
cidade e tem um enorme 
potencial sócio econômico 
decidi dar andamento ao 
meu sonho e abrir meu pró-
prio negócio.

Comer, Beber e afins – Ve-
mos muitos empresários 

novidades para surpre-
ender os clientes como o 
cappuccino em cápsula 
de chocolate. Lá tem 
também itens diferentes 
como o azeite de abaca-
te, leite condensado sem 
açúcar, nata suíça sem 
açúcar, geleias, pastas 
de amendoim especiais, 
bolachas, massas e cafés. 
E os famosos florais de 
Bach. 
A loja também atende 
quem procura produtos 
plant based, como o leite 
Not Milk, feito à base de 
plantas para aquelas pes-
soas que não consomem 
nada de origem animal.
Ainda não conhece? O 
Empório Diniz fica na Ave-
nida Otávio Pinto Cesar, 
595. Para mais informa-
ções ou pedidos ligue 
(17)98151-4628.  

Tatiane Diniz 
da Silva 
“Tenho 30 anos, sou forma-
da em Química, com pós 
graduação em Sistema de  
Gestão Integrada, cres-
ci em meio ao comércio, 
minha mãe e meu pai são 
empreendedores então me 
apaixonei pelo atendimento 

MOLECAGGIO PIZZAS LANÇA
 NOVOS SABORES 

A Molecaggio Pizzas acaba de lançar quatro novos sabo-
res de pizzas que vem com edição limitada. As novidades 
fazem parte do novo momento da marca, com ingredientes 
exclusivos e identidade visual renovada.
O creme de queijos especial é a nova estrela do cardápio. A 
receita exclusiva Molecaggio, está nos novos sabores Caro-
la (escarola, creme de queijos especial, calabresa fatiada, 
alho frito e azeitonas chilenas); na Perfetta (brócolis, bacon 
crocante, creme de queijos especial e azeitonas chilenas); 
e na deliciosa Basílica (creme de queijos especial, tomate 
confit, parmesão, manjericão fresco e azeitonas chilenas).
A pizza Leggera (muçarela, lâminas de abobrinha, tomate 
confit, alho-poró, parmesão e azeitonas chilenas) é outra 
novidade do cardápio que tem ainda outros 23 sabores 
irresistíveis de pizzas salgadas, quatro pizzas doces, crosti-
nes e sobremesas. 
Para experimentar as novidades peça no app Molecag-
gio, iFood ou pelo delivery 0800 0 132 136 de segunda 
a quinta-feira, das 18h às 23h; já na sexta-feira, sábado, 
domingo e vésperas de feriado, o atendimento é das 18h 
às 23h30.

Divulgação
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jovens estreando seus 
negócios nessa pande-
mia. Qual foi sua motiva-
ção? Teve medo? 
Tatiane Diniz da Silva - 
Medo faz parte do dia a dia, 
desde o primeiro dia que 
decidi realizar o meu sonho, 
nunca mais deixei de ter 
medo. Mas senti a necessi-
dade de controlar a minha 
vida profissional. Antes 
mesmo da pandemia, acho 
que as pessoas já estavam 
procurando se cuidar o 
máximo ou procurando uma 
mudança de vida.

Comer, Beber e afins Rio 
Preto – O que a inspirou 
a abrir uma loja com 
produtos veganos e plant 
based (feito à base de 
plantas)?
Tatiane - Minha mãe é into-
lerante à lactose e meu pai 
é diabético, sempre vi eles 
sofrerem para achar algo 
gostoso e bom para comer, 
sempre foi muito complica-
do, porque quase tudo con-
tém traços de leite, no caso 
da minha mãe, já o proble-
ma do meu pai, era o gosto 
das comidas, por serem diet 
ou zero açúcar, algumas 
tinham um gosto nada agra-
dável. Hoje já estamos com 
produtos de alta qualidade, 
que sempre suprem a von-
tade do diabético de comer 
um docinho. Sempre adorei 
cozinhar, então entrar em 
uma loja com variedades de 
temperos, chás, sementes, 
castanhas e frutas desidra-
tada é encantador. 

Comer, Beber e afins – 
Como é a procura pelos 
plant based. Você acha 
que esse filão é uma ten-
dência? 

Tatiane - Sim, hoje as 
pessoas estão buscando 
uma melhora da vida pes-
soal, procurando sempre se 
alimentar cada vez melhor, 
estamos aqui para temperar 
essa mudança de vida.

Comer, Beber e afins – O 
púbico vegano também é 
uma fatia de mercado em 
ascensão? 
Tatiane - Sim, o veganismo 
vai além da alimentação. 
Os vegetarianos e veganos 
buscam uma alimentação 
que não explore ou contri-
bua para o sofrimento dos 
animais, é um conjunto de 
práticas focadas no Direito 
dos Animais. O veganismo 
hoje é uma questão ética.

Comer, Beber e afins – 
Quando abriu o empório 
pensou no modelo das 
antigas vendas, nas 
quais o cliente comprava 
à granel conforme sua 
escolha? Essa também 
é uma novidade que veio 
para ficar? 
Tatiane - Sim, o granel 
possibilita você levar o 
que realmente precisa no 
momento, e o quanto você 
pode comprar. Com certeza 
esse método de venda veio 
para ficar, ainda mais na 
instabilidade econômica que 
o país vive atualmente.

Comer, Beber e afins – 
Além do cappuccino em 
cápsula qual a novidade 
do empório para o inverno 
que vem aí?       
Tatiane - Temos a novidade 
do momento que é a colher 
de especiarias, perfeita para 
incrementar um drink, chás 
ou até mesmo uma água 
aromatizada.

A variedade 
de pastas de 
amendoim

O leite 
condensado 
sem açúcar

Os bolinhos 
crocantes são os

 mais pedidos

O azeite de abacate 
é uma das novidades 

no empório

O Empório Diniz 
fica no coração do 

Higienópolis
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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/semf
az/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. 
Protocol

o 
Inscrição 
Municipal Razão Social Tributos 

20211297
19 1433850 

ALEX HENRIQUE 
CRUZ ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

 

20211301
75 3653920 

ANDREA CRISTINA 
TROMBETA 

15332194862   
Taxa de Licença de 

Funcionamento 
20211300 1445240 APARECIDO DE Taxa de Licença de 

 

75 LIMA Funcionamento 

20211280
91 3533500 

BR VEND RIO 
PRETO COMERCIO 

LTDA ME  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade 
Luminosa 

20211281
04 3436420 

C S PEREIRA 
VESTUARIO LTDA 

ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade 
Não Luminosa 

20211298
59 3612730 

CATIA MARTINES 
GARCIA DA SILVA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade 
Não Luminosa 

Taxa de Localização 

20211315
04 3804080 

CBL COMIDA 
JAPONESA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização Taxa 
Publicidade Luminosa 

20211281
55 3154490 

CIRANDA SERVIÇOS 
DE INTERNET LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

20211283
20 1135720 

CLINICA MEDICA 
TARGAS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

20211282
18 3779800 

COMERCIAL 
ANDORINHA 

AGROPECUARIA 
LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211302
72 3796880 

CRISTHIANE 
FELICIA 

ZANOVELLO 
AFFONSO 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
ISS Autônomo 

 

20211299
60 3524050 

FERROAÇO RIO 
PRETO LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211298
97 3754390 

FLOS MANUTENÇÃO 
E CONSULTORIA 

PAISAGÍSTICA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
20211283

42 3716930 
FONSECA 

NEUROLOGIA LTDA 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

20211315
86 3803960 

GUILHERME 
MARCONI  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
ISS Autônomo 

20211296
68 3380790 

GUSTAVO 
HENRIQUE PEREIRA 

43360833805 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade 
Não Luminosa 

20211283
05 3789640 

ISIS MILANI 
FONSECA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
ISS Autônomo 

20211283
31 3228690 

J & J RIO PRETO 
COMÉRCIO DE 

MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA 

ME 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

20211281
83 3524030 

L M SERVIÇOS DE 
AGENCIAMENTO DE 

MÃO DE OBRA 
EIRELI 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
20211306 3317970 LJ & R RIO PRETO Taxa de Licença de 

 

17 RASTREADORES 
LTDA ME 

Funcionamento 

20211316
70 3806690 

MIOLA CANNO 
CORRETORA DE 
SEGUROS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20211282
77 3761010 

NASSER HAIDAR 
PRODUÇÕES 

ARTISTICAS EIRELI 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211300
25 3719140 

OBRN COMERCIO 
DE ELETRICOS E 

ELETRONICOS 
EIRELI  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

 
20211298

36 1364650 
PEIXARIA STA 

MARCELINA LTDA 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 
São José do Rio Preto, 02 de junho 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 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 

UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL 
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 

EDITAL Nº 003/2021 – SEMFAZ/DAFT/UJTF 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio da Unidade de Julgamento 
Tributário-Fiscal de Primeira Instância Administrativa, NOTIFICA os 
respectivos interessados abaixo elencados das decisões e despachos 
exarados nos requerimentos apresentados e dos respectivos prazos para 
providências. Esgotado o prazo sem que os interessados tenham tomado as 
devidas providências, os processos seguirão os trâmites devidos até final 
arquivamento. 
Ademais, ficam os interessados cientes de que poderão solicitar cópias 
digitalizadas dos processos durante o respectivo prazo para 
recurso/providências através do seguinte endereço eletrônico: 
semfaz.julgamento@riopreto.sp.gov.br. 

Protocolo 
Nome do 

Interessado/Representante 
Contribuinte/Representado Decisão/Despacho 

2018000051714 
JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR 
PARQUE RIO PARANA 

INCORPORAÇÕES LTDA. 
IMPROCEDENTE 

2018000100348 WILLIAM CAMILLO BANCO DO BRASIL SA. IMPROCEDENTE 

2018000327266 FLÁVIA PEREIRA PASCUTTI FLÁVIA PEREIRA PASCUTTI 

 
PRAZO DE 30 

DIAS PARA 
JUNTADA DE 

DOCUMENTOS 
CONFORME 

DESPACHO, SOB 
PENA DE 

INDEFERIMENTO 
 

2020000214050 JONATAS ALVES TEIXEIRA 
MARIA ALVES DO 

NASCIMENTO 
IMPROCEDENTE 

2020000241324 JONATAS ALVES TEIXEIRA JONATAS ALVES TEIXEIRA IMPROCEDENTE 

2020000240742 
JOSÉ EDUARDO TARRAF 

FILHO 
JOSÉ EDUARDO TARRAF 

FILHO 
IMPROCEDENTE 

2021000029235 
LEONILDA DE FATIMA DOS 

SANTOS 
LEONILDA DE FATIMA DOS 

SANTOS 
IMPROCEDENTE 

2021000029909 
LEONILDA DE FATIMA DOS 

SANTOS 
LEONILDA DE FATIMA DOS 

SANTOS 
IMPROCEDENTE 

2021000029916 
LEONILDA DE FATIMA DOS 

SANTOS 
LEONILDA DE FATIMA DOS 

SANTOS 
IMPROCEDENTE 

2018000091781 
JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR 
MRV MRL XVI 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA. 
IMPROCEDENTE 

São José do Rio Preto, 02 de junho de 2021. 
PAULO HENRIQUE PAULETTO SCRIBONI 

Julgador-Chefe 
UNIDADE DE JULGAMENTO 

 

2020000126557 INES FOSSATI INES FOSSATI IMPROCEDENTE 

2020000194975 
WENDY FERNANDA 

DELFINO BARRAGAN 
WENDY FERNANDA 

DELFINO BARRAGAN 

PRAZO DE 30 DIAS 
PARA JUNTADA DE 

DOCUMENTOS 
CONFORME 

DESPACHO, SOB 
PENA DE 

INDEFERIMENTO 

2021000012559 
AUGUSTA E RESPEITÁVEL 
LOJA SIMBÓLICA ESTRELA 

DO ORIENTE Nº 159 

AUGUSTA E RESPEITÁVEL 
LOJA SIMBÓLICA ESTRELA 

DO ORIENTE Nº 159 
PROCEDENTE 

2021000074676 

 
ANA CAROLINA LOPES 

DALLAFINI MARITAN DE 
FREITAS 

 
ANA CAROLINA LOPES 

DALLAFINI MARITAN DE 
FREITAS 

IMPROCEDENTE 

2021000110361 
GLORIA MARIA LOPES 

LEMOS 
GLORIA MARIA LOPES 

LEMOS 
IMPROCEDENTE 

VENDE-SE

ED. MARIA MAGDALENA
R. MARECHAL DEODORO, 3146 - APTO 

62 - CENTRO

APTO 02 DORMITORIOS
ÁREA  UTIL 145 metros.

VALOR 165.000.00
TRATAR (17) 99772- 1559

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 0028811-76.2009.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a(o) Marco Antonio Oliveira da Silva ME, CNPJ 02.883.479/0001-87, a Marco Antonio Oliveira 
da Silva, CPF 109.453.878-73 e a Cintia Ferreira da Silva, CPF 169.839.328-89, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Praçashopping Exposições e Participações Ltda, para recebimento de 
R$ 27.401,77 (maio/09) decorrente do inadimplemento do contrato de locação comercial do imóvel (Luc 15 do Piso 
General) sito a Rua Bernardino de Campos, 2940, Centro, São José do Rio Preto/SP. Estando os executados em lugar 
ignorado, foi determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pagem o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, 
oporem embargos, sendo que, neste prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderão comprovar o depósito de 
30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 6 parcelas mensais corrigidas, sob pena de 
penhora. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de 
São José do Rio Preto, aos 31 de maio de 2021. K-04e05/06
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Salão de Beleza 
dos Frentistas 

O Salão de Beleza 
dos frentistas tem 

horários alternados entre 
os períodos da manhã e 
tarde de segunda a sex-
ta-feira. 

O salão do sindicato 
atende em dias alternados 
no período da manhã e da 
tarde ficou definido que 
as terças e quintas-feiras 
o atendimento é das 8 às 

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

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

Informações pelo tele-
fone 17 3219-9400.

Negociações do 
Etanol continuam 

com empasse

As negociações do 
setor do Etanol 
continuam com o 
impasse imposto 

pelos grandes grupos do setor 
que até o momento não apre-
sentaram nenhuma proposta 
concreta para ser levada para 
os trabalhadores analisarem.

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do Sindalquim 
(Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Fabricação 
do Álcool, Químicas e Farma-
cêuticas), os grupos que tem 
unidades que negociação com 
o setor da Alimentação e com 
eles ainda não tem nada no 
papel.

Estratégia – segundo o 
sindicalista a estratégia de ir 
unidades que ainda o Acor-
do não foi fechado de forma 
surpresa para dialogar com os 
trabalhadores continua – para 

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

dos trabalhadores os 
mesmos devem ficar 
dentro dos ônibus – e 
os diretores do Sinda-
quim usaram o carro 

de som para levar 
as informações para 
trabalhadores sobre 
o que acontece com 
a negociação para o 
reajuste dos salários 
deles.

Data base- A data base 

dos trabalhadores do Etanol 

é 1º de maio e a luta é pela 

reposição da inflação do pe-

ríodo que foi 7,59%.

Patronal de hospitais e clínicas 
oferece apenas 2% de aumento
Negociações individuais 
estão sendo dificultadas 
por gestores

As negociações do SinSaú-
de (Sindicato dos Empregados 
na Saúde) e o Sindhosp (Sindi-
cato dos Hospitais, Clínicas, La-
boratórios e Demais Estabeleci-
mentos de Saúde do Estado de 
São Paulo) estão travadas por 
conta da proposta apresentada 
pelo sindicato patronal de ape-
nas 2% de reajuste salarial para 
os trabalhadores da Saúde.

Segundo Reinaldo Dalur, 
presidente do SinSaúde, a pro-

posta é indecente e inaceitável 
já que somente a inflação acu-
mulada do período é de 7,59%. 
“Nós queremos a valorização 
dos trabalhadores”, salientou 
Dalur.

Ele destacou ainda que 
infelizmente a palavra utilizada 
pelos gestores com frequência 
que é a “humanização” fica 
apenas na fala já que essa 
mesma palavra não é utilizada 
para valorizar os trabalhadores 
com uma proposta de aumento 
salarial no mínimo digna.

Justiça – O SinSaúde deve 
ir a justiça para garantir a 
reposição da inflação para os 
trabalhadores.PRESIDENTE - Reinaldo Dalur

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

 Sindicato  dos Servidores cobra vacina 
para servidores de escola de Ipiguá

O Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais protocolou oficio no último dia 
28 cobrando do prefeito de Ipiguá, Efraim 
Garcia Lopes o porquê da falta de imuniza-
ção de profissionais da Educação da EMEF 
Lucimara Pazianoto que até o momento 
não foram vacinados contra a Covid-19.

A vacinação para profissionais da 
Educação com 47 anos ou mais em todo 
o Estado teve inicio no dia 10 de abril e 
em alguns casos estes profissionais já to-
maram a segunda 
dose no caso de 
quem tomou a Co-
ronaVac.

São conside-
rados pela Secre-
taria de Saúde do 
Estado profissio-
nais da Educação: 
secretários, auxi-
liares de serviços 
gerais, faxineiras, 
mediadores, me-
rendeiras, moni-
tores, cuidadores, 
diretores, vice-di-
retores, professo-
res de todos os ci-
clos da educação 

básica, professores coordenadores peda-
gógicos, além de professores temporários.

Mas infelizmente segundo informações 
recebidas pelo SSPM nenhum profissional 
da Educação desta unidade escolar foi imu-
nizado dentro deste cronograma.

Segundo Sanny Lima Braga, presidente 
do SSPM, queremos saber quando estes 
profissionais serão vacinados. “Esperamos 
que isso aconteça o mais rápido possível 
para que as aulas possam ser retomadas 
de forma segura para os servidores e os 
alunos”, finalizou Sanny.

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


