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Prefeitura arrecada R$ 39,4 mi com PPI
FAZENDA MUNICIPAL

Itamar assina 
resolução que 

beneficia produção 
de borracha
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Divulgação

Equipe do HB capta múltiplos 
órgãos de doador de 20 anos

TRANSPLANTESDivulgação

De acordo com o secretá-
rio da Fazenda, José Marti-
nho, foram arrecadados R$ 
39,4 milhões. O PPI, que 
teve início em maio deste 
ano, terminou no último dia 
30 de junho. Por conta da 
pandemia, o parcelamento 
de forma virtual foi a opção 
para 49% dos contribuintes. 
Os demais 51% dos muní-
cipes preferiram agendar 
atendimento presencial para 
regularizar suas pendências 
com o Poder Público. Pág.A2

Inspeção Municipal expande 
produção de Rio Preto no país

A Prefeitura de Rio Preto  
efetivou junto ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA) seu cadastro 
de adesão ao Sistema Brasileiro 
de Inspeção de Produtos de Ori-
gem Animal (SISBI). O objetivo 
é fazer com que a certificação 

emitida pelo Sistema de Inspeção 
Municipal (SIM) passe a equivaler 
ao Serviço de Inspeção Federal 
(SIF). Na prática, isso permitirá 
que produtos de origem animal 
produzidos e certificados pelo 
município sejam comercializados 
em todo o País.            Pág.A2

Edinho fala sobre necessidade de 
ter estendido lockdown noturno

    Amanhã (5) idosos de 67 anos 
que receberam a primeira dose da 
vacina AstraZeneca nos dias 10 
e 12 de abril devem retornar aos 

Idosos com 67 anos 
devem tomar 

2ª dose amanhã
postos de vacinação para rece-
ber a segunda dose e completar 
o esquema vacinal, segundo a 
Secretaria de Saúde.    Pág.A6

O Secretário de Agricultura 
Itamar Borges esteve em Rio 
Preto na manhã deste sábado 
(3) e assinou resolução técni-
ca que beneficiará todo o setor 
da borracha no Estado de São 
Paulo.   Pág.A3

Mãe acha filho 
de 2 anos morto 

ao acordar 
pela manhã

Pág. A4

Médica inova 
e leva exames 
cardiológicos
até domicílios

A cardiologista Keila de Lolo 
Guerra de Freitas inovou e está 
realizando exames de  ecocar-
diogramas e eletrocardiogramas 
com o próprio equipamento nas 
casa dos pacientes, atendendo 
particular ou convênios. Pág.A6

Alunos da Famerp 
criam game e outras 

tecnologias que 
ajudam pacientes
As ideias desenvolvidas por 

alunos da faculdade por meio da 
disciplina de “Inovação e Empre-
endorismo” e serão divulgadas no 
próximo dia 6 de julho durante o 
2º Simpósio de Inovação e Empre-
endorismo na Saúde.     Pág.A5

BLITZES 
Valor de 

multas apli-
cadas contra 
pessoas nas 

ruas sem 
justificativa 
durante to-

que de reco-
lher já chega 

na casa do 
R$ 2 mi-
lhões. Na 

sexta mais 
20 autua-

ções foram 
feitas.
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Martinho, secretário

Keila, médica cardiologista

Itamar Bor-
ges e o 
prefeito Edi-
nho Araújo 
participaram 
de evento 
ontem em 
Rio Preto da 
assinatura 
da resolução 
técnica para 
beneficiar 
produtores 
de borracha
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Servidor da 
educação 

pode perder 
estabilidade

Andressa ZAFALON
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Práticos de 
Farmácia em 

campanha salarial
Durante a pandemia, o traba-

lho de várias categorias vem se 
tornando mais visível e valorizado 
aos olhos do consumidor comum. 
Os comerciários e os práticos de 
farmácia são profissionais que 
sofreram, e ainda sofrem, com 
os riscos decorrentes do trabalho 
diretamente junto ao público.

São esses trabalhadores que 
manipulam mercadorias, cartões, 
dinheiro e, muitas vezes, ficam 
diante de clientes sem másca-
ra ou com o uso inadequado 
dessa proteção. Além disso, 
ainda sofrem com o descaso de 
alguns patrões que não tomam 
providências para o respeito aos 
protocolos instituídos pela Organização Mundial de Saúde.

Ao mesmo tempo, milhares desses profissionais perderam 
seus empregos e/ou tiveram suas rendas reduzidas, desde o 
início da pandemia.

Novo desafio
Agora, os práticos de farmácia enfrentam um novo desafio: 

a campanha salarial de 2021. A campanha é desenvolvida pe-
los Sindicatos dos Práticos de Farmácia e dos Empregados no 
Comércio de Drogas, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 
(Sinprafarmas) e pelos Sincomerciários filiados à Federação dos 
Comerciários do Estado de São Paulo (Fecomerciários).

Os sindicatos estão convocando os práticos de farmácia a par-
ticiparem das assembleias virtuais para debater temas importantes 
para esses profissionais, suas famílias e a população em geral, 
que se beneficiam desse árduo trabalho de assistência à saúde.

A data-base é 1º de julho e a pauta de reivindicações já foi 
entregue aos patrões. As reivindicações estão resumidas em 63 
cláusulas, que estão sendo divulgadas por meio dos tradicionais 
folhetos e pelos portais e redes sociais de todos os 71 Sindicatos 
filiados à Federação.

Reivindicações
Os materiais destacam a luta unitária por ganhos econômicos 

e sociais. Ressaltam também o empenho da categoria dedicado 
ao trabalho na pandemia da Covid-19. As principais reivindica-
ções são:

 - Aumento real;
 - Reajuste salarial pelo INPC;
 - R$ 15,00 por dia de vale-refeição ou alimentação; 
 - Manutenção das cláusulas sociais;
 - Manutenção da homologação nos sindicatos.
 - Cumprimento integral da Convenção Coletiva de Trabalho.
A pauta a ser negociada foi aprovada por unanimidade em 

assembleia virtual.
Uma luta que envolve profissionais que trabalham diretamen-

te com o público é, também, um assunto de interesse público. 
Faz todo sentido, então, lembrar aqui o lema dos Sinprafarmas: 
“Trabalho Decente e Justiça Social”.

*Luiz Carlos Motta é presidente da Fecomerciários e da 
CNTC e Deputado Federal (PL/SP).

ARTIGO Prefeitura arrecada 
R$ 39 milhões com PPI

A Secretaria da Fazenda 
de Rio Preto divulgou um 
balanço do Programa de Pa-
gamento Incentivado (PPI). 
De acordo com o secretário 
José Martinho, foram arre-
cadados R$ 39,4 milhões.

O PPI teve início em maio 
deste ano e terminou no 
último dia 30 de junho. Por 
conta da pandemia, o par-
celamento de forma virtual 
foi a opção para 49% dos 
contribuintes. Os demais 
51% dos munícipes prefe-
riram agendar atendimento 
presencial para regularizar 
suas pendências com o 
Poder Público.

“A porcentagem dos con-
tribuintes que procuraram 
a Prefeitura para aderir 
ao parcelamento foi maior 
que a virtual, porém em 
valores, as negociações 
foram menores. Tivemos 
R$ 24 milhões em volume 
de parcelamento via inter-
net e R$ 15,4 milhões nos 
agendamentos no Pou-
patempo e na Prefeitura 
Regional Norte. O volume 
arrecadado atingiu nossas 
expectativas que eram de 
R$ 30 milhões. Os valores 
agora serão aplicados de 
acordo com a demanda da 
Município, com especial 
cuidado à Saúde, tendo em 
vista não ter havido repasse 
do governo federal como 
ocorrido em 2020.

O PPI previa descontos 
de até 100% de juros e 
multas de dívidas vencidas 
até dezembro de 2020, 
contemplando débitos de 
IPTU, ISS e taxas munici-
pais.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

COFRE MUNICIPAL

Arquivo DHOJE

Segundo a prefeitura, 49% dos contribuintes optaram pela adesão ao programa de 
forma virtual

AS RECEITAS
IPTU – R$ 17,4 mi-
lhões

Multa comércio – 
R$ 5,4 milhões

Auto de infração 
(ISS) – R$ 3,3 mi-
lhões

Demais arrecada-
ções – R$ 13,3 mi-
lhões

a Prefeitura para aderir 
ao parcelamento foi maior 
que a virtual, porém em 
valores, as negociações 
foram menores. Tivemos 
R$ 24 milhões em volume 
de parcelamento via inter-
net e R$ 15,4 milhões nos 
agendamentos no Pou-
patempo e na Prefeitura 
Regional Norte. O volume 
arrecadado atingiu nossas 
expectativas que eram de 
R$ 30 milhões. Os valores 
agora serão aplicados de 
acordo com a demanda da 
Município, com especial 
cuidado à Saúde, tendo em 
vista não ter havido repasse 
do governo federal como 

O PPI previa descontos 
de até 100% de juros e 
multas de dívidas vencidas 
até dezembro de 2020, 
contemplando débitos de 
IPTU, ISS e taxas munici-

Segundo a prefeitura, 49% dos contribuintes optaram pela adesão ao programa de 
forma virtual

A porcentagem dos 
contribuintes que 

procuraram a Prefeitura 
para aderir ao 

parcelamento foi maior 
que a virtual, porém 

em valores, as 
negociações foram 

menores

“

”

Secretário 
José Martinho

PREFEITURA Sistema de Inspeção Municipal amplia 
ação de produtores de Rio Preto no país

Processo para 
equivalência 
do Sistema 
de Inspeção 
Municipal ao 
SIF está em 
andamento

A Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento  de Rio Preto 
efetivou junto ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA) o cadastro de 
adesão ao Sistema Brasileiro 
de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal (SISBI).

O objetivo é fazer com que 
a certificação emitida pelo 
Sistema de Inspeção Munici-
pal (SIM) passe a equivaler ao 
Serviço de Inspeção Federal 
(SIF). Na prática, isso permitirá 
que produtos de origem animal 
produzidos e certificados pelo 
município sejam comercializa-
dos em todo o País.

“Uma vez vinculado o selo 
do SIM ao SISBI, a agroindús-
tria local poderá vender para 
outros municípios dentro e 
fora do Estado. Estão sujeitos 
à inspeção: os animais desti-
nados ao abate, seus produtos, 
subprodutos e matérias-pri-
mas; o pescado e seus deriva-
dos; o leite e seus derivados; 
o ovo e seus derivados; o mel, 
a cera de abelha e seus deri-
vados”, explica o secretário de 
Agricultura e Abastecimento, 
Pedro Pezzuto.

O Sistema de Inspeção 
Municipal (SIM) atua sobre a 
produção e o processamento 
dos alimentos na indústria. Já 
à Vigilância Sanitária, compete 
a venda final de varejo.

O SIM é semelhante ao SIF 
(Serviço de Inspeção Federal) e 
ao SISP (Serviço de Inspeção 
Estadual), que juntos integram 
o Suasa (Sistema Unificado de 
Atenção à Sanidade Agropecu-
ária). Atualmente, apenas 23 
municípios e quatro consórcios 
municipais têm o SIM vincula-
do ao Sisbi.

Adequações - Para 
solicitar adesão ao Sistema 
Brasileiro de Inspeção de Pro-

dutos de Origem Animal (Sisbi), 
o  Sistema de Inspeção Munici-
pal (SIM) passou por uma série 
de adequações, dentre elas 
a sua transferência da área 
da Saúde para Agricultura e 
Abastecimento, integrando as 
políticas públicas de segurança 
alimentar e nutricional. 

“Dispomos de normas, 
protocolos, infraestrutura la-
boratorial e corpo técnico 
para realizar o processo de 
credenciamento das empre-
sas que processam alimentos 
de origem animal.”, comenta 
o médico veterinário Izalco 
Nuremberg, responsável pelo 
SIM.

No fim do mês de junho, 
nos dias 28 e 29, o SIM e 
seus parceiros Sebrae e Senai 
realizaram o curso ‘Boas prá-
ticas de fabricação e higiene 
sanitária’, voltado especifica-
mente às empresas que estão 
em transição para obter o novo 
selo. A capacitação gratuita faz 
parte do programa de autocon-
trole exigido desses negócios.

Atualmente, 12 micro e 
pequenas empresas que pro-
duzem alimentos de origem 
animal estão em processo de 
obtenção do novo registro SIM. 

Da REPORTAGEMUma vez vinculado o 
selo do SIM ao SISBI, 
a agroindústria local 

poderá vender para outros 
municípios dentro e fora do 

Estado

“

”
Explica o secretário 
Pedro Pezzuto
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Itamar assina resolução 
que ajuda produtores 

de borracha
O secretário de Agricultura 

Itamar Borges esteve em Rio 
Preto na manhã deste sábado 
(3) para oficializar a assinatura 
da resolução técnica que bene-
ficiará todo o setor da borracha 
no Estado de São Paulo.

A nova resolução prevê, 
entre outros benefícios, a per-
missão dos produtores pode-
rem voltar a plantar as mudas 
no chão e não somente em 
bancadas conforme estava 
determinado antes. “Proibiu-se 
a produção de muda no chão e 
exigiu-se na bancada. Limitou 
uma coisa que nem o Ministério 
da Saúde proíbe. Voltando a 
produção no chão e exigindo 
as medidas sanitárias, vamos 
gerar mais emprego, mais pro-
dução e mais renda”, afirma o 
Itamar.

Essa é só uma primeira eta-
pa de outras que virão visando 
a expansão do setor. “Estamos 
vivendo uma de outras etapas 
que teremos. Sem dúvida este 
ato é muito importante e vem 
em um momento de retomada 
da economia e reafirmando que 
o agro é a locomotiva do Brasil”, 
complementa o Secretário.

Fábio Magrini, presidente 
da Apabor (Associação Paulista 
dos Produtores de Borracha), 
vê neste projeto uma renovação 
dos seringais. “Os prefeitos 
do noroeste paulista têm nos 
apoiados. Somos a cultura 
que mais empregamos seres 

humanos por hectare. Sem o 
ser humano não sai a borracha. 
Estávamos prevendo uma crise 
de borracha mundial”, ressalta 
o presidente.

São Paulo é o maior produtor 
do Brasil e o Noroeste Paulista 
tem a maior produção. Cerca de 
90% da produção da borracha é 
de Rio Preto e região. “Rio Preto 
é a capital da borracha. O Brasil 
precisa plantar, a indústria quer a 
borracha daqui, então nós temos 
que fazer aqui. Somos persisten-
tes, somos homens do campo 
e vamos vencer isso”, concluiu 
Fábio Magrini.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

TIRO DE GUERRA

Governo prorroga prazo para alistamento

 Governo Federal prorro-
gou o prazo para o alistamen-
to militar obrigatório até o dia 
31 de agosto, em razão das 
medidas de enfrentamento 
à pandemia de covid-19. A 
prorrogação foi feita por meio 
do decreto n° 10731/2021, 
publicado dia 28 de junho. 

“O prazo do alistamento 
foi prorrogado para pessoas 
nascidas em 2003 até o 
dia 31 de agosto, devido ao 
enfrentamento da pandemia 
da covid-19. As pessoas com 
o alistamento atrasado, nas-
cidas antes de 2003, devem 
agendar horário na Junta de 
Serviço Militar e comparecer 
ao local”, diz Silvio Cordeiro, 
secretário do alistamento 
militar de Rio Preto.

Para se alistar, o jovem 
deve acessar o site www.alis-
tamento.eb.mil.br ou com-

parecer à Junta de Serviço 
Militar mais próxima da sua 
residência com agendamento 
das 8h às 12h. No caso dos 
brasileiros naturalizados ou 
por opção, o prazo para apre-
sentação obrigatória para o 
alistamento, neste ano, será 
de sessenta dias.

A apresentação para o alis-
tamento militar é obrigatória 
para os brasileiros do sexo 
masculino no ano que comple-
tam 18 anos de idade e deve 
ser feita normalmente nos 
primeiros seis meses do ano. 
Para se alistar, o jovem deve 
acessar o site www.alistamen-
to.eb.mil.br ou comparecer à 
Junta de Serviço Militar mais 
próxima da sua residência.

Os documentos necessá-
rios para o alistamento são: 
RG, CPF e comprovante de 
residência. 

 (Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Da REDAÇÃO

Em entrevista, Edinho justifica extensão 
de lockdown e descarta fechar tudo

O Prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo participou na 
manhã deste sábado (3) da ce-
rimônia de assinatura da reso-
lução em benefício do setor da 
borracha, ao lado do Secretário 
de Agricultura Itamar Borges 
e outras autoridades. Após a 
cerimônia, o prefeito concedeu 
uma entrevista e falou a respei-
to da prorrogação do lockdown 
e como esta situação atinge os 
bares e restaurantes.

“Foi necessária a prorro-
gação do lockdown com a 
flexibilização de uma hora. Os 
resultados nos primeiros 15 
dias foram satisfatórios com 
todos os números em quedas. 
Eu lamento muito aqueles 
que estão sendo diretamente 
prejudicados, que são os bares 
e restaurantes, mas eu tenho 
que fazer uma opção, governar 

é decidir e decidir com base 
nos pareceres que é o que eu 
tenho feito: ouvindo os parece-
res técnicos em favor da vida”, 
ressalta Edinho.

Em relação à algumas cida-
de da região que flexibilizaram 

porque foi a razão do sucesso, 
segundo os técnicos. Eu gosta-
ria que continuássemos unidos 
para enfrentarmos esse vírus”.

O DHoje questionou o pre-
feito sobre um possível lock-
down total, dando como refe-
rência a cidade de Catanduva 
que, atualmente, está com a 
fila de espera zerada e pou-
cos pacientes internados nas 
UPAs. “Nós estamos tomando 
as providências que o Comitê 
de Contingenciamento nos 
recomendou, eu estou muito 
otimista com os resultados. 
Diminuiu internação, contágio, 
casos graves e leves, por isso, 
eu tenho a sensação que até 
dia 11 de julho nós vamos 
consolidar estes resultados e 
também com os números do 
Brasil caminhamos para que 
possamos voltar à normalidade 
o mais rapidamente possível”, 
finalizou Edinho Araújo.

Andressa ZAFALON

os decretos e passaram a vigo-
rar com a fase de transição do 
Plano SP, Edinho diz que o ideal 
seria que todos caminhassem 
juntos. “O ideal seria que todos 
estivéssemos caminhando 
juntos nessas providências, 

Divulgação SMCS

PREFEITO

EM RIO PRETO

Em entrevista, Edinho justifica extensão de lockdown e 
descarta fechar tudo

O prefeito de Rio Preto, Edi-
nho Araújo, também esteve na 
cerimônia e destacou como 
esta resolução irá mudar para 
melhor a heveicultura. “Este ato 
é um ato de publicização que 
muda um setor onde Rio Preto 
tem uma presença nacional. 
Nós estamos em um gesto de 
coragem, os nossos municípios 
estão diretamente ligados a este 
setor. Achavam que se plantar 
no chão pudesse trazer proble-
mas sanitários, mas a alteração 
é uma alteração responsável. 
Queremos demonstrar isso para 
o Brasil”.

Itamar e Edinho participaram ontem de evento para assinatura da resolução que 
beneficia todo setor de produção de borrachas

Pedro Pezzuto, Secretário de 
Agricultura de Rio Preto, elogiou 
a mudança. “Sei da responsabi-
lidade técnica que é você levar 
ao governo a promoção de uma 
mudança no processo produtivo, 
diante disso, quero referenciar 
a Apabor que se comprometeu 
com a responsabilidade olhando 
para o setor com desenvolvimen-
to sustentável e seguro”, finaliza.

Além das autoridades já 
citadas, estiveram presentes na 
cerimônia muitos prefeitos da 
região de Rio Preto, vereadores 
locais e regionais e secretários 
ligados ao setor.

Andressa ZAFALON

Divulgação

Reforma administrativa
Professores e demais profissionais da área podem perder a 

condição de servidores estáveis, caso a reforma administrativa 
seja aprovada. Segundo o especialista em políticas públicas e 
gestão governamental Rogério da Veiga (foto), alguns deputados 
consideram que somente seriam consideradas carreiras típicas 
de Estado as que não tivessem similar na iniciativa privada. 
Pela reforma, apenas as carreiras típicas, que serão regulamen-
tadas em lei posterior, é que continuarão com a estabilidade. 
Veiga também criticou a possibilidade de todos os cargos em 
comissão, inclusive técnicos, serem ocupados por pessoas que 
não são servidores de carreira. Existem no Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, por exemplo, 237 cargos, mas 
145 só podem ser ocupados por servidores. A reforma retira 
essa restrição.

Dúvida
Valdomiro Lopes (PSB) 

continua em dúvida se disputa 
cadeira na Câmara Federal ou 
para a Assembleia Legislativa. 
O ex-prefeito, segundo um 
interlocutor, disse que é quase 
certo que será para estadual, 
como defende Márcio França. 
Valdomiro tem relação política 
mais estreita com lideranças 
que atuam na Assembleia. 
A decisão só em agosto. De 
qualquer forma, o ex-prefeito 
é um forte concorrente aos 
postulantes em 2022.

Segurança nas pistas
O presidente da Câmara, Pedro Roberto Gomes (Patriota), vai 

se reunir com representantes de grupos praticantes de atividades 
esportivas para discutir a possibilidade de alterar proposta que 
tem o objetivo de proibir a circulação, por exemplo, de bicicletas, 
skates ou patins nas pistas de caminhadas. “Eu vou escutar as 
partes antes para decidir”, disse. Segundo ele, o autor do pro-
jeto, vereador Júlio Donizete (PSD, foto), é favorável debater o 
assunto com os esportistas. A Câmara de Ivaiporã, no Paraná, 
entretanto, aprovou lei que proíbe o uso desses equipamentos nas 
pistas de caminhadas para garantir segurança aos pedestres. O 
praticante que desrespeitar será punido com multa estabelecida 
pelo Executivo. Em Rio Preto, no período de calor, algumas pistas 
recebem elevado número de pessoas e se o praticante não for 
disciplinado, poderá provocar algum tipo de acidente.

CPI permanente
A corrupção que devassa 

recursos dos órgãos federais 
é tanta que o Congresso 
deveria criar uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
permanente para investigar 
as denúncias que surgem 
com frequência, em Brasília. 
Sem exagero, para combater 
os picaretas que ficam nas 
cercanias da capital federal 
para oferecer ou pegar propi-
na teria que ser ininterrupto. 
Ah, os membros da CPI teriam 
que ser escolhidos a dedo…

Encontro
Para afinar o discurso, Val-

domiro Lopes se reuniu com 
o pré-candidato do partido 
Márcio França que postula a 
cadeira no Palácio dos Bandei-
rantes, na semana passada. O 
que foi discutido não foi revela-
do, entretanto, França poderá 
ser candidato a vice na chapa 
a ser encabeçada por Geraldo 
Alckmin. O ainda tucano lide-
ra pesquisa de intenções de 
voto e França poderá repetir a 
dobrada que fez com ele nas 
eleições de 2014. 

Profecia
O presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), diz que 
o projeto da reforma tributá-
ria deverá ser votado neste 
ano, para ajudar o Brasil a 
superar a crise econômica e 
a crise sanitária. Lira diz que 
a proposta vai garantir simpli-
ficação, desburocratização e 
trazer segurança jurídica aos 
investimentos no País. É uma 
profecia! Se houvesse vonta-
de política, votava rapidamen-
te. É que o jogo de interesse 
sobrepõe ao do País.

Delegacia virtual 
A Comissão de Meio Am-

biente da Câmara Federal 
aprovou projeto que autoriza a 
criação de delegacias virtuais 
para a apuração de infrações 
criminais e administrativas 
contra o meio ambiente: fau-
na, flora e animais domésti-
cos. O denunciante poderá 
acessar o portal da Delegacia 
Eletrônica de Proteção ao 
Meio Ambiente para denunciar 
infrações ambientais. O autor 
da denúncia poderá optar pelo 
sigilo de sua identidade.

Sucateados
A comissão de desenvol-

vimento da Câmara debateu 
a importância da Caixa como 
uma das empresas públicas 
mais importantes do País. A 
Caixa, diz a comissão, é im-
prescindível para avançar polí-
ticas habitacionais e viabilizar 
o pagamento do auxílio emer-
gencial por estar presente em 
todo o País, entretanto, pode 
ser prejudicada pela atual 
linha de política econômica. 
Aliás, os terminais eletrônicos 
já estão sucateados.
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Mãe encontra filho de 2 anos 
morto ao amanhecer em casa

Uma mulher encontrou o 
filho de dois anos de idade 
sem vida ao acordar na manhã 
desta sexta-feira (2). O caso 
aconteceu no bairro Solo Sa-
grado em Rio Preto.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a polícia técnica foi chamada 
para comparecer no local jun-
tamente com o perito. Segun-
do a apuração, a mãe teria se 
aproximado do filho durante a 
madrugada e não notou nada 
estranho, inclusive cobrindo 
a criança com a coberta por 
conta da baixa temperatura. Ao 
acordar pela manhã, constatou 
que o filho já estava sem vida, 
acionando o imediato socorro.

Quando os médicos chega-
ram, a criança já havia falecido. 
Em um breve relato, a mãe 
contou que a criança apresen-
tava quadro de insuficiência 
respiratória, sendo atendida no 
dia anterior no posto de saúde, 
onde foi medicada e liberada. 
A polícia expediu exame de IML 
para identificar a possível causa 
do óbito.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

TRISTEZA

Divulgação

A mãe teria se apro-
ximado do filho du-
rante a madrugada 
e não notou nada 
estranho

PERDEU R$ 3 MIL

Mãe cai em golpe 
após filha ter o 

WhatsApp clonado

Uma mulher registrou um 
boletim de ocorrência nesta 
sexta-feira (2) informando ter 
sido vítima de um golpe no dia 
29/06 em Rio Preto.

Segundo as informações 
do boletim, um número des-
conhecido de WhatsApp en-
trou em contato com a vítima 
se passando pela filha dela, 
requisitando que fizesse dois 

depósitos em contas alheias: 
um de R$ 7 mil e outro de R$ 
8 mil. A mulher realizou um PIX 
no valor de R$ 3 mil e solicitou 
ao marido que realizasse mais 
um depósito de R$ 4 mil.

Desconfiado da situação, 
o homem decidiu ligar para a 
filha, que alegou que não sabia 
de nada. Percebendo que se 
tratava de um golpe, ela regis-
trou o boletim de ocorrência. A 
polícia ainda investiga o caso.

Vinicius LIMA

TOQUE DE RECOLHER

Divulgação

VIOLÊNCIA
Mulher é agredida pelo 
irmão após discussão

Uma mulher de 41 anos 
foi vítima de agressão pelo 
próprio irmão na noite desta 
sexta-feira (2) em Rio Preto.

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência, a 
vítima e o irmão possuem um 
acordo para dividir a tarefa 
de cuidar do pai, que tem 
diversas complicações como 
diabetes e já passou por di-
versos AVCs. De acordo com 

a vítima, após ela cumprir o 
horário estabelecido na casa 
do pai, discutiu com o irmão 
quando este chegou na resi-
dência.

O homem teria dado uma 
cotovelada na irmã, fazendo 
com que ela caísse no chão. 
Na sequência, ele teria dado 
chutes e socos na vítima, que 
teve lesões na boca. Ao regis-
trar o boletim de ocorrência, 
a polícia expediu a requisão 
para o exame de IML.

Da REDAÇÃO 

Arquivo DHOJE

Fiscalização do lockdown autua mais 20 
pessoas e multas chegam a R$ 2 milhões

A fiscalização das medidas 
estabelecidas no lockdown 
noturno, realizada pela Guarda 
Civil Municipal (GCM), Vigilância 
Sanitária, Vara da Infância e 
Juventude e pela Polícia Civil e 
Militar, fez novas autuações na 
noite desta sexta-feira (2) em 
Rio Preto.

Segundo a GCM, a fiscali-
zação flagrou um bar aberto no 
bairro Vila Mayor. A proprietária 
do estabelecimento e os 12 
frequentadores que estavam 
do local foram autuados. O 
balanço também informou que 
166 pessoas foram abordadas 
nos bloqueios no município, 
com oito sendo autuadas, tota-
lizando 20 pessoas autuadas na 
noite. Por fim, a GCM divulgou 
que um posto de combustíveis 
e serv festas foram autuados 
por estarem abertos dentro do 
horário de restrição.

Com isso, o município che-
gou a 324 pessoas já autuadas 
desde o início do lockdown 
noturno. Cada multa tem o 
valor mínimo de R$ 6.296,00, 
totalizando pouco mais de R$ 
2 milhões em multas.

Vinicius LIMA

Fiscalização do lockdown autua mais 20  pessoas e multas chega a R$ 2 milhões
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PERIGO
Jovem em fuga da polícia de moto 

atravessa quadra cheia de crianças

Um adolescente de 16 
anos acabou sendo detido 
pela polícia nesta sexta-feira 
(2) após infringir as leis de 
trânsito e se envolver em uma 
perseguição com a polícia.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a polícia militar estava 
patrulhando na Avenida Antô-
nio Nunes Júnior quando avis-
tou um motociclista em uma 
moto preta tentando levantar 
a placa para o veículo não ser 
identificado. Ao perceber a 
viatura, o mesmo saiu tran-
sitando em alta velocidade, 
enquanto era seguido pelos 
policiais.

O motociclista desrespeitou 
as sinalizações de “Pare”, subiu 
na calçada, fazendo com que 
os pedestres tivessem que 
desviar para não serem atrope-
lados, e chegou a passar dentro 
de uma quadra de futebol, onde 
haviam crianças brincando. Ao 
chegar no bairro Santa’Anna,  
ele tentou fugir a pé, mas foi 
detido pelos policiais.

De acordo com o boletim, 
nada de ilícito foi encontrado 
com o jovem. Porém, o motor 
que estava no veículo não era 
original, sendo o veículo apre-
endido e encaminhado para o 
pátio de Cedral. O adolescente 
foi liberado sob a responsabili-
dade de sua genitora.

Vinicius LIMA

PM Dupla é presa em 
flagrante por roubo

Dois homens foram presos 
na noite desta sexta-feira (2) 
após terem praticado roubo de 
celular no bairro Dom Lafayete 
em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a dupla foi surpreendida 
pelos policiais após roubar o 
celular de uma mulher utilizan-
do uma faca. Os dois  estavam 
em uma moto e tentaram fugir 
da polícia, mas perseguição 

durou dois minutos, pois o 
motociclista perdeu o controle 
do veículo e ambos acabaram 
caindo no chão.

Detidos pelos policiais, os 
dois foram levados para a 
Central de Flagrantes. A vítima 
reconheceu ambos como au-
tores do roubo de celular e ela 
teve o seu aparelho devolvido.  
Interrogados sobre os fatos, a 
dupla optou por permanecer 
calada. Os dois tiveram a prisão 
em flagrante decretada.

Vinicius LIMA

Arquivo DHOJE
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endido e encaminhado para o 
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Arquivo DHOJE
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Alunos criam game e tecnologias 
para auxiliar pacientes e famílias

Uma nova ferramenta 
para auxiliar pessoas com 
diagnóstico de Alzheimer ou 
com problemas associados à 
perda de memória. Um game 
que auxiliará crianças a me-
morizar formas de higieniza-
ção e controle de eliminação 
de vírus. Ou uma plataforma 
que permite à família e pa-
ciente acompanharem as 
etapas dos procedimentos 
pré e pós-cirúrgicos.

Essas foram algumas 
das ideias desenvolvidas 
por alunos da Faculdade de 
Medicina de Rio Preto (Fa-
merp) por meio da disciplina 
de “Inovação e Empreen-

dorismo” e serão divulgadas 
no próximo dia 6 de julho 
durante o 2º Simpósio de 
Inovação e Empreendorismo 
na Saúde. O evento terá a 
participação do professor Or-
lando Bolçone, vice-prefeito 
de Rio Preto, presidente do 
Parque Tecnológico de Rio 
Preto e paraninfo da turma.

No total, 15 projetos serão 
divulgados no evento que será 
online, a partir das 19h, com 
transmissão pelo Youtube. 
Todos os projetos buscam so-
lucionar algum problema rela-
cionado ao setor da saúde. Os 
detalhes dos protótipos serão 
mostrados durante o evento.

As apresentações também 
tem como objetivo estimu-
lar o empreendedorismo na 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

FAMERP

Alunos criam game 
e tecnologias para 

auxiliar pacientes e 
famílias

saúde. “A disciplina de inova-
ção e empreendedorismo na 
Famerp visa ajudar o aluno 
a desenvolver perspectivas 
que promovam a disrup-
ção da tecnologia e inova-
ção, melhorando a jornada 
e experiência do paciente, o 
empoderamento, a tomada 
de decisão, os desafios, a 
democratização da saúde e a 
medicina baseada em valor”, 
explicou a professora Marli 
Jericó, da Famerp.

O 2º Simpópsio de Ino-
vação e Empreendorismo 
na Saúde é promovido pela 
Famerp, Fatec Rio Preto, por 
meio da professora  Liszeila 
Martingo e do Sebrae, com 
apoio do professor Luciano 
Impastaro.

Alunos criam game e tecnologias 
para auxiliar pacientes e famílias

No total, 15 
projetos serão 
divulgados no 

evento que será 
online

“

”

URUPÊS ESTADO

Secretário reafirma vacinar 
todos adultos até setembro

O secretário de Saúde do 
Estado de São Paulo, Jean 
Gorinchteyn, garantiu que 
toda a população acima de 
18 anos será vacinada até 15 
de setembro deste ano com, 
pelo menos, a primeira dose 
das vacinas disponibilizadas. 
A afirmação aconteceu du-
rante o 3º Encontro de Saúde 
e Bem-Estar Lide Noroeste 
Paulista, realizado na manhã 
de sexta-feira (2).

“O prazo está absoluta-
mente garantindo. Até 15 de 
setembro teremos vacinado 
todo nosso público-alvo”, afir-
mou Gorinchteyn.

Questionado sobre a rea-
bertura dos setores afetados 
durante a pandemia causada 
pela Covid-19, o secretário re-
forçou a realização de eventos 
testes nos meses de setembro 
e outubro para a reativação 
segura do setor e reafirmou a 
ciência como essencial para a 
tomada de decisões.

“A medida que nossas es-
tatísticas vão melhorando, va-
mos passar o toque de recolher 
para as 22h. Estamos aguar-
dando os estudos do Centro de 
Contingência para que esses 
horários sejam estendidos”, 
afirmou Gorinchteyn.

A disponibilização dos imu-
nizantes e o comparecimento 
da população nos postos para 
a vacinação completa é essen-
cial para o controle da pande-
mia. “Manter as medidas de 
segurança é algo que vai fazer 
parte do cotidiano enquanto 
não tivermos toda a população 
vacinada. Quando vacinarmos, 
no mínimo, 75% da população 
será possível controlar a pan-
demia”, diz o secretário.

Reações da vacina -  

O diretor executivo do Instituto 
Butantan, Rui Curi, respondeu 
a perguntas sobre a Coronavac, 
vacina produzida pelo Instituto 
em parceria com a biofarma-
cêutica chinesa Sinovac, du-
rante o evento, falou sobre sua 
fabricação e a diferença entre 
os imunizantes disponíveis

“As vacinas disponíveis tra-
zem tecnologias diferentes, 
mas todas são eficazes e fo-
ram certificadas pela Anvisa”, 
reforçou Curi. “Ter reação ou 
não após tomar a vacina não 
quer dizer que ela é mais ou 
menos eficaz. Todas as vacinas 
geram anticorpos neutralizan-
tes. Os sintomas pós-vacina 
são próprios de cada um. Uns 
reagem com sintomas leves, 
moderados e outros sem sin-
toma algum.”

Curi explicou ainda que 
existem estudos em anda-
mento sobre a necessidade ou 
não de uma terceira dose da 
Coronavac. “Neste momento 
nossa preocupação é vacinar 
a todos.”

A aprovação da Coronavac 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e em outros 
países, além da imunização de 
mais de 1,5 bilhão de pessoas 
mostra a eficácia da vacina e 
segue um processo natural de 
aprovação dos imunizantes 
pelo mundo, afirma Curi.

Saúde Mental - A 
saúde mental no ambiente de 
trabalho também foi discutida 
durante o Encontro. Mário Lou-
zã, médico psiquiatra e psica-
nalista do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, 
falou sobre sintomas e atitudes 
que empresas e colaboradores 
devem ter para amenizar a 
ansiedade e identificar e tratar 
a depressão.

Da REDAÇÃO
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Vacinação no Estado deve atingir todos os adultos até 
dia 15 de setembro, dzi secretário

R$ 123 MIL

CONTRA COVID

Olímpia vacina moradores de rua
A vacinação contra a Co-

vid-19 em Olímpia segue 
avançando e, nesta semana, 
com a chegada do imunizan-
te da Janssen, o primeiro em 
dose única do país, mais 
uma ação importante foi 
realizada: a vacinação dos 
moradores em situação de 
rua.

O município é um dos 
pocuos da região de Barretos 
e São José do Rio Preto a 
adotar a iniciativa, visando 
proteger este grupo mais 
vulnerável à contaminação.

A utilização da Janssen 
pela equipe de Saúde levou 
em conta o fato de este pú-
blico poderia ter dificuldades 
para a aplicação da segunda 
dose e, assim, com a dose 
única, já estão com o esque-
ma vacinal completo.

A vacinação desses mo-
radores foi realizada na Casa 
de Passagem, um equipa-
mento da secretaria de As-
sistência Social, que oferece 
acolhimento emergencial e 
alimentação para as pessoas 
em situação de rua. Atual-
mente, o município identi-
ficou cerca de 20 pessoas 

nessas condições, o que é 
considerado um número bai-
xo diante da realidade vivida 
por outras cidades.

A medida da vacinação 
atendeu ainda um pedido 
do prefeito Fernando Cunha, 
que destacou a importância 
do feito em suas redes so-
ciais. “Realizamos mais um 
ato de cuidado e amor ao 
próximo em nossa cidade. 
A vacinação contra a Covid 
chegou para os moradores 
em situação de rua. Agora, 
esses cidadãos estão total-
mente protegidos e fazem 
parte dos mais de 8 mil 

olimpienses que estão com 
o esquema vacinal completo. 
A nossa missão continua!”, 
declarou.

Segundo a última atuali-
zação da plataforma VaciVi-
da, do Governo do Estado, 
Olímpia conta com 32.936 
doses aplicadas, sendo 
24.290 de primeira dose e 
8.646 entre segunda dose e 
dose única. Considerando a 
população olimpiense elegí-
vel, ou seja, pessoas acima 
de 18 anos, a cidade registra 
57,65% de cobertura vacinal 
de 1ª dose e 20,5% com 
esquema vacinal completo.

Da REDAÇÃO

Monte Aprazível compra 
ultrassom para Saúde

A Prefeitura de Monte Apra-
zível, por meio do Setor de Li-
citações, realizou na sexta-feira 
(2) licitação para compra de 
um novo aparelho de ultrassom 
destinado para o atendimento 
dos pacientes da rede muni-
cipal de saúde. A compra do 
ultrassom foi feita por meio de 
recursos próprios e teve investi-
mento de R$123mil. A previsão 
é de que o equipamento seja 
entregue dentro de 30 dias.

Com o novo ultrassom, po-
derão ser atendidos no Posto 
de Saúde Central mais de 500 
pacientes mensalmente. O 
aparelho conta com sistema de 
impressão de imagens digital 
coloridas, maior resolução de 
imagens, para realizar exames 
dor coração, gestantes, abdô-
men, pulso, sendo considerado 
o aparelho com maior abran-
gência de exames.

Segundo o responsável pelo 
Setor de licitação de Monte 
Aprazível, Diego Rossini, o 
certame atingiu o objetivo do 

município, realizar uma compra 
com o valor abaixo do espera-
do, trazendo economia para os 
cofres municipais e garantindo 
serviço de qualidade para a 
população.

“Tínhamos uma estimativa 
de que o gasto seria de mais de 
130 mil reais, no entanto com 
a licitação e a disputa entre as 
empresas, nós conseguimos 
fazer com que este valor fosse 
de R$ 123 mil economizando 
os nossos recursos que po-
derão ser utilizados em outras 
benfeitorias para a população”, 
comentou.

O Prefeito de Monte Apra-
zível, Marcio Miguel, também 
destacou a importância da nova 
aquisição deste importante 
aparelho para o atendimento da 
população. “Era imprescindível 
esta aquisição para o nosso 
município, já que nós estáva-
mos com um aparelho mais 
antigo e que não atendia cor-
retamente o que precisávamos 
para melhor diagnosticar os 
casos dos nossos pacientes”, 
comentou.

Da REDAÇÃO
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Monte Aprazível compra ultrassom para Saúde

Sistema recolhe até amanhã sugestões 
para novo Plano Municipal de Saúde

A população urupeense tem 
até esta segunda-feira (5) a 
oportunidade de contribuir com 
propostas que podem integrar 
o Plano Municipal de Saúde, 
sobre a rede SUS (Sistema 
Único de Saúde) para o ano de 
2022 a 2025. 

Todos os munícipes inte-
ressados podem colaborar e 
propor melhorias para a saúde 
municipal. 

O  envio de sugestões está 
acontecendo através do formu-
lário que pode ser acessado 
através do link http://urupes.
sp.gov.br/transparencia/partici-
pacao-popular/ na página da 
Prefeitura.

 Após enviadas as propos-
tas, a população poderá partici-
par de uma conferência online, 

que acontecerá no dia 15/07 
às 09h, com a presença do 
Prefeito Bica Greggio, da Vice-
-Prefeita, Maria Luiza Giampani, 
da Secretária de Saúde Cristina 
Camargo e do Secretário de 
Finanças Juarez Ferracioli.

 A Conferência Municipal 
de Saúde tem a finalidade de 
avaliar a situação de saúde 
da população, a estrutura das 
Redes de Serviços e de Atenção 
à Saúde, os processos de traba-
lho da Secretaria Municipal de 
Saúde e formular as diretrizes 
para elaborar o Plano Municipal 
de Saúde.

 Durante a conferência se-
rão apresentadas para o muni-
cípio as propostas aprovadas, 
e todos poderão tirar dúvidas 
sobre os temas escolhidos para 
compor o novo Plano Municipal 
para 2022.

Da REDAÇÃO
Divulgação

População de Urupês faz sugestões para o Plano Muni-
cipal de Saúde nos próximos anos
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VACINAÇÃO II   - Outra famosa que compartilhou a ale-
gria de receber a vacina contra a covid-19 foi a apresen-
tadora do SBT, Eliana. Em uma imagem publicada nas 
redes sociais, Eliana mostrou a carteirinha de vacinação 
e escreveu: “Que todos tenham acesso urgentemente”.

VACINAÇÃO - Chegou a vez de Angélica. Esta semana, 
a apresentadora tomou a primeira dose da vacina contra 
a covid-19. Nas redes sociais, ela celebrou o momento: 
“Finalmente chegou meu dia”.

REPAGINADA NO VISUAL  -  Após mais de um ano lon-
ge do trabalho, Sílvio Santos reaparece e exibe mudança 
radical no visual. Aos 90 anos, o ‘Homem do Baú’ foi cli-
cado por seu cabeleireiro Jassa, que compartilhou a foto 
de Sílvio e deixou todos surpresos com sua escolha. Em 
breve, o apresentador deve voltar às telinhas, notícia que 
alegrou amigos e familiares.

BOA LEITURA - O médico João Roberto Antonio recen-
temente lançou o livro “Histórias e Memórias”. No livro, 
histórias de médicos que deixaram suas marcas, como 
Eurides Maria de Oliveira Pozetti, Carlos Roberto Anto-
nio.

REVELAÇÃO-  Em celebração dos 35 anos do “Xou da 
Xuxa”, a apresentadora Xuxa Meneghel participou de 
uma live com a estilista Michelly X. Em conversa, ela re-
lembrou alguns acontecimentos de sua carreira na déca-
da de 80. A rainha dos baixinhos revelou que ‘deu bolo’ 
em Roberto Carlos por ele pedir troca de vestido.

PÊSAMES - Ana Maria Braga não conteve a emoção e cho-
rou no fi nal do “Mais Você” de terça-feira (29) ao comen-
tar sobre a morte de três pessoas importantes para ela 
que morreram nesta semana. A apresentadora da Globo 
se despediu do diretor Mário Márcio Bandarra, a culina-
rista Glenys Silvestre e o advogado das estrelas Sergio 
Dantino.

MOMENTO EM FAMÍLIA   -  Luciana Cardoso compartilha 
clique raro com o marido, Fausto Silva, e fi lhos. Em seu 
perfi l do Instagram, Luciana surgiu ao lado do companhei-
ro e os dois fi lhos, João Guilherme Silva e Rodrigo Silva. 
Na legenda da publicação, ela escreveu: “Amores”. Inter-
nautas não pouparam nos elogios.

É FESTA  -  A 
belíssima 

Paula Queiroz 
celebrou idade 

nova nesta 
semana

TRANSPLANTES

HB faz 
captação de 

múltiplos 
de órgãos

A Santa Casa de Birigui, 
junto com a equipe do Hos-
pital de Base de Rio Preto, 
realizou na quinta-feira (1), 
a segunda captação múltipla 
de órgãos do ano. O proce-
dimento durou aproximada-
mente cinco horas ao todo. 
O doador foi um jovem de 20 
anos. Foram doado, fígado, 
rins, córneas, pâncreas e 
valvas cardíacas.

A captação do fígado foi 
feita pela equipe do HB, que 
foi levado, via transporte aé-
reo, para um paciente que 
estava na fila de transplante. 
O pâncreas também foi enca-
minhado para um paciente 
da Capital.

Já o coração foi levado 
para Curitiba, para proces-
samento de valva cardíacas 

que podem beneficiar até 
duas pessoas. Geralmente, 
os pacientes que recebem 
essas valvas costumam ser 
crianças, segundo o Médico 
Coordenador, João Fernando 
Picollo, da Organização de 
Procura de Órgãos, de São 
José do Rio Preto.

As córneas coletadas irão 
para o Banco de Olhos do 
Hospital de Base. “Existe 
um sistema de captação de 
órgãos preparados para esse 
tipo de demanda. E, princi-
palmente, nós contamos com 
a nobreza e a compreensão 
das famílias que entendem a 
importância desse momento. 
Fundamental ressaltar que a 
captação de órgãos só acon-
tece quando os pacientes 
receptores que estavam na 
lista de espera são definidos” 
concluiu Picollo.

Da REPORTAGEM

Saúde convoca idosos 
de 67 anos para 2ª dose

Na próxima segunda-feira 
(5) idosos de 67 anos que 
receberam a primeira dose da 
vacina AstraZeneca nos dias 
10 e 12 de abril devem retor-
nar aos postos de vacinação 
para receber a segunda dose e 
completar o esquema vacinal.

As doses estarão disponí-
veis nas unidades de saúde 
das 8h às 14h, e no Recinto 
de Exposições das 8h às 17h 
onde a vacinação será feita por 
drive-thru. Para ser imunizado, 
é necessário apresentar docu-
mento com foto e CPF e com-
provante de vacinação com o 
registro da primeira dose.

Na segunda-feira também 

continua a vacinação de pri-
meira dose para a faixa etária 
de 40 anos ou mais e para os 
demais grupos já incluídos na 
campanha, como: pessoas com 
comorbidades e deficiência 
permanente, transplantados 
imunossuprimidos, pacientes 
em diálise, pessoas com sín-
drome de Down, gestantes e 
puérperas, trabalhadores da 
educação e motoristas e cobra-
dores do transporte rodoviário 
com autorização Vacina Já. 
Para estes grupos a vacinação 
continua nas unidades de saú-
de, das 8h às 14h, enquanto a 
Swift estará temporariamente 
fechada, tendo em vista que 
não haverá inclusão de novos 
grupos.

Da REDAÇÃO 

AMANHÃ

O empreendedorismo no 
setor de saúde apresentou um 
crescimento durante a pan-
demia. Segundo um estudo 
realizado pela consultoria Dis-
trito, o número de startups no 
setor cresceu 118% no Brasil 
e passou de 248 para 542 no 
período de 2018 a 2020. Em 
Rio Preto, uma médica decidiu 
iniciar há cerca de quatro meses 
o serviço de realizar exames 
cardiológicos na residência dos 
pacientes.

A cardiologista Keila de Lolo 
Guerra de Freitas realiza eco-
cardiogramas trantorácico com 
doppler colorido, ecodoppler 
de carótidas e vertebrais e ele-
trocardiogramas com o próprio 
equipamento. “Não sei informar 

quan to  eu 
investi, pois 
alguns equi-
p a m e n t o s 
eu já tinha. 
Levo tudo no 
porta-malas 
do meu carro 
e tenho uma 

mesa espe-
cial para 

utiliza-los”, comentou.
De acordo com ela, esse 

tipo de serviço já é comum em 
capitais, mas ainda desconhe-
cido em cidades do interior. 
“Esse trabalho ajuda bastante 
idosos que estão acamados e 
que tem dificuldade para serem 
transportados para o hospital. 
Além disso, com a pandemia, 
muitas pessoas preferem rea-
lizar os exames em casa para 
evitar de se expor em clínicas 
e hospitais. No momento a 
demanda é baixa, mas a ten-
dência é crescer conforme as 
pessoas forem conhecendo o 
serviço”, comentou Keila, que 
também ressaltou que atende 
por convênio.

O exame de ecocardiograma 
é indicado em casos pós infarto, 
pós Covid-19, dispneia (falta de 
ar), palpitações, cansaço, hiper-
tensão, diabetes, dor torácica, 
asma, check-up, doenças reumá-
ticas e endocrinológicas, pré-ope-
ratório, entre outras. Segundo Ke-
ila, os resultados são divulgados 
no mesmo dia, no máximo no dia 
seguinte a realização. Interes-
sados em marcar uma consulta 
podem entrar em contato pelo 
WhatsApp (17) 99775-5480.

Vincius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

SAÚDE

A médica durante atendimento, que 
também é realizado a pacientes que 
possuem  convênios

Médica inova e realiza exames 
cardiológicos em domicílio 

Médica inova e realiza exames 
cardiológicos em domicílio 

A cardiologista 
Keila de Lolo 
Guerra de 
Freitas
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O CÓDIGO DO CONSUMIDOR É 
UMA FERRAMENTA PARA TRAZER 

PREJUÍZOS ÀS EMPRESAS?

AS PRÁTICAS 
ABUSIVAS NAS 
RELAÇÕES DE 

CONSUMO

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Defi nitivamente a 
resposta é não. O 
CDC foi criado 
com a fi nalidade 

de equalizar as relações entre 
consumidores e fornecedores e 
não para prejudicar fornecedores, 
e existe a quase 31 anos.
Se houve a necessidade da criação 
de um Código que equalizasse 
estas relações entre fornecedores 
e consumidores, isto se deveu ao 
fato que o próprio mercado não 
conseguiu chegar a este equilíbrio, 
sendo necessário a intervenção 
Estadual para consegui-lo.
A Constituição Federal 
estabeleceu que um dos 
princípios da atividade econômica 
no país é o respeito aos 
Direitos do Consumidor. Logo, 
concluímos que a intenção do 
legislador foi a de estabelecer que 
uma empresa que não respeite 
os direitos do consumidor 
não é necessária ao país. Aos 
olhos da Constituição Federal 
e do CDC uma empresa que 
coloque em risco a vida dos seus 
consumidores com produtos 
defeituosos deve ser punida com 
multas e indenizações pesadas, 
de modo que sua reincidência 

poderá inviabilizar suas 
atividades.
De outro lado, uma vez 
compreendido o espírito do CDC 
basta conhece-lo e respeitá-lo 
para que este seja um aliado do 
empresário.
Assim como as empresas que 
respeitam o meio ambiente 
estão em voga hoje, as empresas 
que respeitam o consumidor 
também terão a preferencia do 
publico e as que não adequarem 
em nenhum destes parâmetros 
não conseguirão se manter 
funcionando e lucrando.
A existência do CDC é ótima 
para as empresas que respeitam 
seus clientes e péssima para as 
empresas que desrespeitam. E 
a aplicação correta do CDC no 
longo prazo, faz uma peneira no 
mercado, permanecendo somente 
as empresas que cumprirem suas 
regras.
Um ramo comercial que enfrenta 
muitas reclamações é a prestação 
de serviços. Imagine se todos 
os fornecedores prestassem 
os serviços com qualidade e 
dentro dos prazos. Pois bem, 
se isso acontecesse todos os 
fornecedores se benefi ciariam 
podendo até ser mais bem 
remunerados por seu ofi cio. 
Agora quando se concorre com 
empresas que não cumprem 
o CDC, mas que trabalham 
mais barato (mesmo que 
saibam que muitas vezes o 
“barato vai sair caro”), tanto os 
consumidores quanto os demais 
fornecedores do mesmo ramo 
são prejudicados. 
O que deve acontecer no 
mercado é os comerciantes 
pressionarem os fabricantes, 
repassando a eles os produtos 
defeituosos e as indenizações 
que eventualmente  respondam 
de forma que os fabricantes 
aprimorem seus produtos e, 
quem sabe um dia reclamações 
não mais existam. 
Por este exemplo temos a certeza 
que a aplicação do CDC é 
aliada dos empresários e não o 
contrário.

QUE RELAÇÕES 
JURIDICAS O CÓDIGO 
DE DO CONSUMIDOR 
REGULA?

O CDC regula as relações de 
consumo, que vem a ser os 
negócios jurídicos que tenham 

como componentes um 
fornecedor, um consumidor e um 
produto ou serviço.
O CDC não exige que uma 
empresa esteja regularmente 
formalizada para ser considerada 
fornecedor. Assim qualquer 
pessoa que tenha por hábito 
o comércio de produtos 
ou serviços é considerada 
fornecedor. Um vendedor de 
veículos autônomo, um médico, 
um vendedor ambulante, uma 
farmácia, uma loja de brinquedos, 
um supermercado, um posto de 
gasolina, uma fábrica de velas, 
uma  fabrica de sacos plásticos, 
perante o Código de Defesa 
do Consumidor são todos 
considerados fornecedores aptos 
a estabelecerem uma relação de 
consumo, se oferecem produtos 
e serviços a quem se disponha a 
adquiri-los.
Quando uma pessoa física 
compra de um fornecedor (como 
nos exemplos acima citados) 
não há dúvida trata-se de um 
consumidor com ampla proteção 
pelos direitos assegurados pelo 
CDC.
Já quando é uma empresa 
comprando de outra empresa 
a aplicação do CDC é 
controvertida nos Tribunais, não 
havendo um consenso se aplica 
o CDC ou o Código Civil nestas 
relações. Porém esta discussão 
não é tão relevante se levarmos 
em conta que o Código Civil 
foi alterado em 2002 e muito de 
seus princípios e comandos são 
inspirados no CDC e, portanto, 
em caso de disputas judiciais, o 
resultado fi nal é muitas vezes 
parecido. Ou seja, vale respeitar 
as regras do CDC mesmo quando 
seja uma empresa comprando de 
outra para evitar aborrecimentos.
Quando á defi nição do produto 
é qualquer bem, material ou 
imaterial, durável ou não-durável 
que possa ser negociado e um 
serviço é todo tipo de trabalho 
humano ou mecânico. Exemplo 
de produto: uma geladeira, um 
fogão, um sapato, uma bala 
de morango, um celular, etc. 
Exemplo de serviços: uma 
consulta médica, uma pintura de 
casa, um corte de cabelo, uma 
retifi ca de motor, etc.
Resumindo: toda vez que existir 
um consumidor, um fornecedor 
e um produto ou serviço em uma 
relação jurídica, as normas do 
CDC são aplicáveis.

BRUNA GOMES DE LIMA – Atendente 
de Call Center
LEONARDO   -   OUTRO 
DIA, AO ENTRAR 
COM MINHA TIA EM 
UMA LANCHONETE, 
ELA ACABOU 
ESCORREGANDO, 
CAIU NO CHÃO E 
FRATUROU O BRAÇO. 
NA OCASIÃO, ALGUNS 
FUNCIONÁRIOS 
ESTAVAM LAVANDO 
O CHÃO, QUE SE 
ENCONTRAVA 
BASTANTE 
ESCORREGADIÇO. 
PORQUE NÃO LAVAM 
O ESTABELECIMENTO 
EM OUTRO HORÁRIO? 
FICAMOS INDIGNADAS 
POQUE NÃO HAVIA 
QUALQUER INDICAÇÃO 
DE CUIDADO. O 
GERENTE INFORMOU 
QUE IRIA  ARCAR COM 
TODAS AS DESPESAS 
MÉDICAS, MAS, DEPOIS 
DE TRÊS SEMANAS, 
MINHA TIA CONTINUA 
NO PREJUÍZO. QUAIS  
SÃO SEUS DIREITOS?

SOS -   O Código de 
Defesa do Consumidor 
dispõe que o fornecedor 
responde pela reparação 
dos danos causados aos 
consumidores por defeitos 
relativos a prestação dos 
serviços, bem como por 
informações insu� cientes 
ou inadequadas sobre sua 
fruição e riscos (art. 14).
Em complemento, 
esclarece a norma que 
o serviço é defeituoso 
quando não fornece 
a segurança que o 
consumidor dele pode 
esperar, levando-se 
em consideração as 
circunstâncias relevantes, 
como o modo de 
fornecimento, bem como 
o resultado e riscos que 
razoavelmente se espera 

(art. 14, § 1º).
Assim, embora a lei 
permita boa margem 
de liberdade em 
sua interpretação, 
especialmente pelo 
uso do adverbio 
razoavelmente, não há 
duvidas de que, no caso, 
os serviços oferecidos 
pela lanchonete são 
defeituosos. Nas 
circunstâncias, o 
estabelecimento deveria, 
no mínimo, indicar, 
com a colocação de 
avisos, que o piso estava 
sendo lavado para que 
o consumidor pudesse 
ter mais cautelas. Além 
disso, embora a pergunta 
não esclareça, deveria ser 
oferecida uma passagem 
alternativa, de modo 
a evitar contato com a 
parte que estava sendo 
lavada.
O estabelecimento 
deve arcar com todos 
os prejuízos � nanceiros 
decorrentes do fato 
(despesas médicas e 
hospitalares). Além 
disso, pode-se pleitear 
indenização pelos 
danos morais que são os 
aborrecimentos e demais 
sentimentos negativos 
decorrentes do episódio.
Antes e levar o caso à 
justiça ou ao PROCON, 
sugere-se que seja 
encaminhada uma 
carta, com aviso de 
recebimento, para a 
lanchonete, indicando 
os gastos médicos e 
um valor a título de 
indenização pelos danos 
morais.
Esclareça-se, por � m, 
que o prazo para levar 
a questão à Justiça é de 
cinco anos, a contar do 
dia do acidente.

Por praticas abusivas, deve-
se entender uma série de 

atos proibidos que ocorrem 
nas mais diferentes etapas 
que envolvem a colocação 
de produtos e serviços no 
mercado de consumo. A lei 
preocupa-se não apenas com 
a fase da comercialização do 
produto, mas também com 
os momentos anteriores e 
posteriores à venda.
É importante enfatizar que, 
embora algumas praticas 
abusivas tenham sido 
especi� cadas, não existe um 
numero predeterminado 
de condutas realizadas por 
fornecedores que possam 
ser consideradas abusivas. 
Isso se dá porque o mercado 
é bastante dinâmico e, 
portanto, está constantemente 
criando novas técnicas de 
comercialização de produtos 
e serviços que, eventualmente, 
podem ofender os princípios 
do Código de Defesa do 
Consumidor.
Assim, a lei optou, justamente 
para poder abranger 
um maior numero de 
situações, em não indicar 
detalhadamente todas as 
praticas abusivas, ou sea, 
pode-se considerar, baseando-
se apenas nos princípios 
legais, que determinada 
conduta é abusiva, embora 
não prevista expressa e 
detalhadamente em um 
dispositivo legal.



Inaugurado na última 
semana, no bairro 
Redentora, o Café du 
Centre impressiona 

pelo ambiente e pelo 
cardápio. A marca origi-
nária de Itapema/SC tem 
inspiração francesa e 
vem com itens exclusivos 
e variedade de cafés, 
chás, sucos, croissants, 
taças e pães de queijo. 
A proprietária, Renata 
Salvi Ferreira, é uma 
sulista que escolheu Rio 
Preto para empreender. 
“Abrimos em plena pan-
demia, em meio a um lo-
ckdown, mas já sentimos 
boa aceitação”. A casa, 
decorada com lustres 
em cristal e detalhes que 
remetem à Paris, tem 
registrado movimento 
acima da expectativa. 
“Na abertura tivemos 
casa cheia, bombou,”co-

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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Café du Centre é novo ponto 
de encontro na Redentora

memora ela. 
O cardápio oferece 
algumas opções para 
veganos e vegetarianos. 
E o ítem mais apreciado 
é o sanduíche Croque 
Monsieur, feito de pão 
de forma, numa receita 
francesa que interca-
la queijos e presunto 
parma, tendo também 
as opções com linguiça 
Blumenau e carne seca. 
Experimentei o Croque 
Monsieur tradicional, 
que vem com creme de 
queijo, parma e mussa-
rela, e o sanduba não 
deixa nada a desejar em 
termos de sabor. Mas, 
o croissant com parma, 
gorgonzola e figo foi 
nossa melhor escolha. 
O agridoce somado ao 
sabor do parma resulta 
numa delícia perfeita 
para os fãs do gorgon-
zola. 
Vale conferir. Se for até o 
dia 31 de junho o aten-
dimento será das 12h00 
às 18h00, quando 
encerrar o lockdown no-
turno o horário de aten-
dimento será das 14h00 
às 20h00, de segunda à 
sábado. 
O Café du Centre fica 
na rua Pernambuco, 
3249, bairro Redentora. 
Para saber mais sobre 
o cardápio e reservas 
confira o Instagram 
@cafeducentreriopreto  

COCO BAMBU RIO PRETO 
INAUGURA DIA 2 DE AGOSTO

O Coco Bambu Rio Preto vai abrir as portas no dia 2 de 
agosto, no segundo piso do Shopping Iguatemi. Trata-se de 
um dos restaurantes mais aguardados na região, que tem 

cardápio de frutos do mar como carro-chefe. 
A nova unidade é a loja de número 50 da rede e teve investi-
mento na de R$ 10 milhões. O restaurante vai gerar cerca de 
200 empregos diretos e indiretos. 
Ronan Aguiar, sócio-diretor do Coco Bambu, define o restauran-
te como um ambiente sofisticado, aconchegante e com preço 
justo. “Teremos a maior operação gastronômica da cidade, com 
um projeto de mais de 2.300 metros quadrados e capacidade 
para 600 lugares”, destaca. 
Com esse empreendimento, o Iguatemi São José do Rio Preto 
está consolidado como polo gastronômico da região. “Estamos 
otimistas com a chegada do Coco Bambu, uma das operações 
mais aguardadas pelo nosso público”, ressalta Sany Worcman, 
gerente geral do shopping. 
Desde sexta-feira (2 de julho) é possível fazer reservas no res-
taurante por meio do site ou aplicativo:  https://go.tagme.com.
br/cocobambusaojosedoriopreto. 
O Coco Bambu do Iguatemi São José do Rio Preto será o 
primeiro restaurante no piso superior do shopping e terá, entre 
outros diferenciais: Adega para 2 mil garrafas; carta de vinhos 
com mais de 150 rótulos de todos os continentes e sommelier 
para atender clientes; espaço Kids para até 100 crianças (com 
monitoras); 2 salões de eventos para até 120 lugares equi-
pados com sistema de som/projetor/microfone, climatização 
e iluminação individualizados; palco para música ao vivo; bar 
americano com TVs transmitindo canais de esportes: estande 
de vendas dos produtos com a marca Coco Bambu (vinhos tinto 
e branco, espumante Brut e Rosé, cerveja, cachaça, azeite e 
pimenta, entre outros).
Além do atendimento no local, o restaurante também contará 
com delivery pelo App Coco Bambu e Ifood. Nas rede sociais 
a marca está no www.iguatemi.com.br/saojosedoriopreto | 
https://qr.cocobambu.com/sao-jose-do-rio-preto e no Instagram 
@cocobambusjriopreto | @iguatemiriopreto

Ele trocou Rio Preto pela Amazônia

A-8Jornal
São José do Rio Preto, domingo
04 de julho de 2021ESPECIAL 

Flávio Souza, 35 anos, é um Chef rio-pretense, que acaba 
de se mudar para Manaus para viver mais perto do que ele 
considera como “conexão com a natureza e com os povos 

na sua essência”. A brasilidade, os sabores da região Norte e a 
cultura indígena mais a emblemática floresta amazônica, foram 
os principais ingredientes que o levaram à troca. Numa con-
versa com a coluna ele conta que a paixão por uma jornalista 
manauara também ajudou na hora de fazer as malas e subir no 
avião. Confira no depoimento. 
“Sempre gostei da região Norte e desde 2014, quando conhe-
ci o Pará, me apaixonei tanto pela gastronomia, quanto pela 
cultura e pela floresta amazônica. A facilidade de conexão com 
a natureza na forma mais autêntica me impressiona. A conexão 
com o rio, com a floresta e com os animais, além da proximi-
dade com os povos ribeirinhos, me permitiram aprender muito 
sobre a culinária local. 
Morar no Norte para mim é a realização de um sonho. Achei 
que só iria conseguir morar aqui depois que me aposentasse, 
mas em outubro de 2020 eu vi que essa oportunidade de mu-
dança estava mais próxima do que eu imaginava. Foi quando 
vim a Manaus para pescar e conheci outros lugares e também 
pessoas. Uma delas é a minha namorada Júlia Magalhães, 
repórter de um programa de TV sobre turismo na região amazô-
nica. 
Depois de algumas idas e vindas na ponte aérea Rio Preto - 

 O Café du Centre abre 
de segunda a sábado, 

após meio-dia

A decoração é 
toda inspirada 

nos cafés 
parisienses

O café mocha está 
entre as opções de 

cafés especiais

O croque monsieur 
é o salgado mais 

pedido

Manaus, em março de 2021 tomei a decisão de deixar Rio Pre-
to e vir. Fui fazendo networking por aqui e em Maio, quando fui 
demitido do SENAC Rio Preto (aonde dava aulas para formação 
de baristas) fui convidado a gerenciar um dos melhores cafés 
de Manaus, o Molen Cafés Especiais, que fica no Manaua-
ra Shopping. O mercado de trabalho em Manaus é bastante 
promissor, principalmente para profissionais que vem de outras 
regiões do Brasil como São Paulo.
A pandemia me preocupou, pois no início de 2021 Manaus es-
tava tomada pelo COVID. Eu já estou vacinado desde fevereiro 
e hoje em Manaus a pandemia está mais controlada do que em 
Rio Preto. Temos mais de 1 milhão de vacinados numa popula-
ção que chega mais ou menos 2,3 milhões de habitantes.
Todos deveriam um dia conhecer a região norte do Brasil, 
principalmente os estados do Amazonas e Pará que foram dois 
estados que me acolheram. É lindo estar nessa proximidade 
com a floresta amazônica. Amo demais o Amazonas e a cada 
dia que passa tenho aprendido muito com a população, com 
os costumes, com tudo que a floresta e os povos têm a nos 
oferecer. Viver na Amazônia é viver em conexão com a natureza 
e com os povos na sua essência”.

O novo Coco Bambu 
Rio Preto: capacidade 

para 600 pessoas



Jornal
São José do Rio Preto, domingo

04 de julho de 2021

 

  
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 

2021150331 3742350 
3B EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021153955 3813070 
A B DE SOUZA 

ESTACIONAMENTO 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021153803 3806060 
ADELINA DESIGN GRAFICO 

LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021150317 3798560 
ADRIANA J G DE MORAES 

SILVA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021154591 1230820 
ALERIS LATASA RECICLAGEM 

LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021156025 3819070 ALEX PAZIANOTTO 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização ISSQN Fixo  

2021152869 3814440 
ALINE DOS SANTOS PERES 

LUPO LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021151046 3802710 
ANDERSON TAKEO IBE 

44005216803 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

2021152807 3805430 
ANDRE LUIZ CAMARGO 

PREZOTO 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021153083 3818320 ANGELA CRISTINA BOTAN 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021152228 3820030 
ARTESANAL PAES E DELICIAS 

LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 
 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021153573 3817270 AZ ARQUITETOS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021154613 3805060 

BELHENRI INTERMEDIACAO 
DE NEGOCIOS DE 

TECNOLOGIA AVANCADA LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021152251 3814010 
BONFOCHI E BOVINO 
TRANSPORTES LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

2021154648 3815980 
BRZ DESIGN DE MOVEIS 

EIRELI 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021151150 3796170 

CARLOS ROBERTO BALDAN 
LOPES SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

2021150239 3809180 CIDO TAXI RIO PRETO LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021151113 3792130 
CLARO NXT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021152948 3801340 
CLINICA DE VACINAS SANTA 

CLARA RIO PRETO LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021154964 3815530 

CLINICA DRA DANIELLE DOS 
SANTOS DE FELICIO 

SERVIÇOS MEDICOS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021156081 3809870 

CM GYM AND SPORTS 
ESCOLA DE GINASTICA 

ARTÍSTICA LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021152297 3813330 

COMUNICAR EFETIVAMENTE 
TREINAMENTOS 

PROFISSIONAIS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021152528 3817900 

ECN CONSULTORIA E 
SERVICOS ADMINISTRATIVOS 

LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021154981 3816140 
EDVALDO BRAGA DE ALMEIDA 

ENGENHARIA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021155113 1053550 
ELIANA APARECIDA PIRES DE 

OLIVEIRA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

I.S.S. Fixo 

2021152896 3802470 
ERICKSON MARCOS SILVA 

BATISTA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

I.S.S. Fixo 

2021152203’ 3818140 
F H NEGRINI 

REPRESENTACOES 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

 

2021155163 3820980 F. L. RIBEIRO  
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021152199 3815780 
FABIANA APARECIDA MUNHOZ 

VIANNA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Luminosa 

2021154806 3813790 

FAUSTO FERRAZ 
CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021150277 3805290 
FERNANDO W A DO AMARAL 

CONSULTORIA E TECNOLOGIA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021152983 3802080 

FIGUEIREDO GAMEIRO 
PARTICIPACOES E 

ASSESSORIA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021153536 3808870 
FNCC EDUCACAO CONTABIL E 

FINANCEIRA LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021152854 3798190 

GRUPO GENNIUS BRASIL 
PROD E COM DE ALIMENTOS 

S/A 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Luminosa 

2021156397 3792150 

HELEN CARLA TIENI 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021152366 3797230 
HLEON ENGENHARIA E 

GESTAO DE OBRAS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021152539 3817360 
HUGO ROSA E MARQUES 

ARQUITETOS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021152834 3805370 
IPE BRANCO CONSTRUCOES 

LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021154561 3784890 
J D AGOSTINI FUNILARIA E 

PINTURA LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021152964 3818670 J.L. NAVES – ENGENHARIA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021150303 3806730 JANDOVI PRANDI JUNIOR 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021151512 3416750 
JEAN MICHEL DUMBRA ALVES 

36124786800 Taxa de Licença de Funcionamento 

2021152813 3806180 
JJS RIO PRETO APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

2021155394 3820640 
JSH HOLDING E 

PARTICIPACOES LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021151070 3772730 
LAGO MAGGIORE COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 
 

Taxa de Publicidade Luminosa 

2021155112 3813320 
LCS RIO PREETO 

ENGENHARIA LTDA – EPP 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021152330 3777450 
LITO FAST FOOD DO BRASIL 

LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de localização Publicidade 

Luminosa 

2021154619 3809100 
M M DA COSTA APOIO 

ADMINISTRATIVO 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021156052 3787850 MAISON UNIQUE MODAS LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021154734 3817120 
MARIA AURELIA NICOLAS 

LOPRETE 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021152877 3817170 MARIANA ACCORSI SILVEIRA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

I.S.S. Fixo 

2021153936 3808000 MARLENE MONTEIRO 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021155959 3815270 
MKT TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021155174 3816010 
MRK SISTEMAS AUTOMAÇÃO 

E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021154601 3812590 
MRXR COMERCIO DE PNEUS 

EIRELI 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Luminosa 

2021153829 3804040 
MSO SERVICOS E 

CONSULTORIA LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021153947 3803840 
N A S TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021153796 3813550 

NASCIMENTO BARALDI 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021152213 3809720 
NATALIA VIEIRA DA SILVA 

FUNDACOES LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021153840 3807620 NATHALIA DELGADO VENDAS 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021150347 3799230 NEUCILENI ANASTACIO 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

ISS Autônomo 

202175085 3118410 
OZIRIDE NIOBE GIACCHETTO 

DOS SANTOS ME 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 

2021150485 3793480 

P S COMERCIO DE 
AUTOPECAS USADAS E 

DESMONTE EIRELI 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021151482 3821000 PAULO EDUARDO DE LIMA ISS Autônomo 

2021156803 3818540 
PEVANGELISTA SERVICOS DE 

ENGENHARIA LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021153178 3802150 
R D DO NASCIMENTO 

COMUNICAÇÃO VISUAL 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021151092 3801050 

REGIONAL BILD SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

DESENVOLVIMENTO 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021151081 3801460 
RESTAURANTE TEMPERO 
D'CASA RIO PRETO LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021152895 3767690 
RIO PRETO REPRESA 

PIZZARIA EXPRESS LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Luminosa 

2021153114 3675910 
RUVIERI SUPERMERCADO 

LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021154958 3808210 
SERRA & REIS 

TREINAMENTOS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021153971 3810420 

SIGMA RIO PRETO SERVICOS 
DE TELECOMUNICACOES 

EIRELI 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021152821 3802900 
SIPOL SERVICOS MEDICOS 

LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021152191 3807590 
SOARES & NAVA ARTIGOS 

ARTESANAIS LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021153801 3790760 
SOS GAS SAO JOSE DO RIO 
PRETO ZONA NORTE LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de localização Publicidade 

Luminosa e Não Luminosa 

2021152883 3818190 
THAYSI EMANOELLE DA SILVA 

BERNARDI  

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

ISS Autônomo 

2021153779 3817630 
TODO ANEL COMERCIO DE 

JOIAS 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021151595 3062870 
V PEREIRA AUTO ELETRICO 

ME 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

2021152794 3804870 
VANESSA VIGNA GOULART S/S 

LTDA 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização  

2021154112 3814910 
VERANDAS COMÉRCIO DE 

BIJUTERIAS EIRELI EPP 
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de localização 

2021152790 3807270 
VICINAL BEER MERCEARIA E 

COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Não Luminosa 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 

2021150379 3817680 
VILELLA DOS REIS SERVIÇOS 

MÉDICOS LTDA  
Taxa de Licença de Funcionamento 

Taxa de Localização 

2021152269 3815830 
WAGNER FELTRIN DOS 

SANTOS 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

Taxa de Publicidade Luminosa 

2021150265 3812490 WILLIAM PEREIRA DA COSTA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

ISS Autônomo 
São José do Rio Preto,  02 de julho 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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A Federação dos Empregados em Postos de Com-
bustíveis de São Paulo encaminhou ofícios ao Minis-
tério da Saúde, cobrando a inclusão da categoria na 
fase 4 do plano nacional de vacinação, os mais de 
50 sindicatos da categoria lembram que os frentistas 
somam 500 mil trabalhadores em todo o país e que se 
trata de um serviço essencial à população. #VacinaJá 
#frentistas #linhadefrente

Durantes a fase de Transição do Plano São 
Paulo o Sindicato dos Frentistas de Rio Preto 
(Sinpospetro Rio Preto) está seguindo todas as 
recomendações e protocolos de segurança para 
receber os associados e seus dependentes, caso 
eles precisem ir à sede (Rua Eurides da Cruz, 
164, Jardim Paraíso). O atendimento está sendo 
feito de segunda a sexta das 8 às 17 horas. Caso 
precise o sindicato disponibilizou um telefone 
com Whatsapp para atender a categoria em toda 
a base territorial: 

17 98200-0078

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

Sindalquim vai debater 
pré-pauta da usina 
Vale (Onda Verde)

O Sindalquim (Sindicato 
dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Fa-

bricação do Álcool, Químicas e 
Farmacêuticas) deve debater 
a pré-pauta da campanha 
salarial deste ano dos traba-
lhadores da usina Vale de Onda 
Verde.

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindicato, 
essa é a única negociação do 
Etanol do segundo semestre e 
nos próximos dias uma assem-
bleia será feita com os traba-
lhadores para aprovação da 

pauta que será encaminhada 
para a empresa.

Ele salienta que o pedido 
será a reposição da inflação 
do período, a expectativa é que 
no mês de setembro data base 
desta unidade a inflação esteja 
em quase 9%.

Cartilhas – As cartilhas 
contendo os Acordos Coletivos 
das unidades do Etanol que 
foram fechadas recentemente 
devem ser entregues nos pró-
ximos dias. Das 15 unidades 
nove já receberam o material 
até o momento – as demais 
falta ainda alguns detalhes 
para a finalização da entrega.


