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Se liga!
Inscrições
suspensas

=

A Secretaria da
Fazenda e
Planejamento
suspendeu a inscrição
estadual de 405
empresas da região
por inatividade
presumida. A

suspensão ocorreu
pela omissão
consecutiva na
entrega de Guias de
Informação e
Apuração do ICMS
relativas aos meses de
julho, agosto e
setembro de 2019. As
notificações foram
publicadas no Diário
Oficial do Estado de
sábado. Trinta
municípios da região

Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020

pertencem à
Delegacia Regional
Tributária de
Campinas (DRT-5). Em
todo o Estado, 5.194
contribuintes tiveram
a inscrição estadual
suspensa. O
contribuinte que
quiser reativar a
inscrição tem 60 dias,
contado a partir da
data da publicação no
Diário Oficial, para

apresentar no Posto
Fiscal Eletrônico as
declarações omissas,
sob pena de cassação
da eficácia de sua
inscrição estadual,
conforme prevê a
Portaria CAT 95/06. A
relação dos
contribuintes com
inscrição estadual
suspensa pode ser
consultada no
portal.fazenda.sp.gov.
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Aguaceiro

Estado de
ATENÇÃO
Chuvas que caem em
Campinas desde o
fim de semana
causam estragos
=== As chuvas que caem
em Campinas desde o último final de semana colocaram a cidade em estado
de atenção, segundo a Defesa Civil. Apesar de não
ter tido a mesma intensidade da Capital — que viveu dia de caos depois de
os rios Tietê e Pinheiros
transbordarem —, as chuvas em Campinas provocaram prejuízos.
Moradora há 20 anos no
Jardim Fernanda, a cabeleireira Macielma de Melo

CÂMBIO

APOSENTADORIA - INSS

Barbosa, 25 anos, acompanha de perto o drama dos
moradores do Jardim Itaguaçu, na região do Campo Belo, em Campinas. Segundo ela, todo período
de chuva, as famílias ficam ilhadas em razão da
buraqueira que ocorre
nas vias, em especial na Cidade intransitável = Tem rua que nem busão passa
principal, onde transita o
ônibus.
“Hoje nenhuma criança
Trabalhar na Capital ficou difícil demais
foi na escola. Como estudam no Jardim São FerCentenas de pessoas
durante a madrugada.
nanda, elas não conseguide Campinas e região
A chuva forte provocou
ram sair de casa. Até meu
que se deslocam
o transbordamento dos
filho não foi na escola. Isdiariamente para a
rios Tietê e Pinheiros e
so porque ele estuda no
cidade de São Paulo
interrompeu o trânsito
meu bairro, mas após a auperderam o dia de
de veículos nas
la ele fica comigo no satrabalho ontem por
avenidas marginais,
lão, que fica no Jardim Itaconta do temporal que
que dão acesso à
guaçu”, disse.
atingiu a Capital
cidade.

Dólar
Comercial
Paralelo
Turismo

compra
4,3215
4,41
4,2900

venda
4,3220
4,51
4,4730

ALUGUÉIS (REAJUSTE)
DEZ

JAN

IGP-M

1,0397

1.0730

IGP-DI

1,0538

-

IPCA

1,0327

-

INPC

1,0337

-

Válidos para contratos cujo útimo reajuste ocorreu há
1 ano. Para obter o aluguel corrigido, multiplique o valor atual pelos números acima.

Transtornos

Queda de
energia em
bairros
=== Nos últimos meses,
diversos bairros de Campinas têm sofrido com a
queda constante de energia elétrica. Domingo, por
exemplo, alguns usuários
chegaram a ficar sem energia elétrica por 3 horas. A
CPFL Paulista diz que investe na melhoria da rede e
ainda investiga as ocorrências deste fim de semana.
A contadora Lilian de Moura, de 35 anos, é uma das
moradoras do Jardim Eulina, que reclama dos transtornos. “No domingo fiquei
sem energia por cerca de
2h30. Com as idas e vindas
da energia, tive meu chuveiro queimado. Isso tem sido
com freqüência, a qualquer
ameaça de chuva a gente fica sem energia”, reclama.

LOTERIAS
LOTOFÁCIL
Sorteio às segundas, quartas e sextas

CONCURSO N. 1927
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QUINA

Sorteio de segunda a sábado

CONCURSO N. 5193
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Para maior segurança, o apostador também deve
conferir o resultado das loterias no site da Caixa
(www.caixa.gov.br/loterias) ou nas lotéricas.

