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LGPD preocupa 
empresas 
e provoca 

adequações

Briga de casais acaba 
com mulher desmaiada

Pág. A4

Projeto libera agentes da GCM fazerem hora extra

Custo per capita de vereador em 
Rio Preto é menor que em Olímpia

RELATÓRIO DO TCE

No caso da Câmara de Rio 
Preto que conta com 17 ve-
readores o valor per capita no 
levantamento do TCE dentre 
maio de 2019 a abril de 2020 
foi de R$ 48,52 para uma popu-
lação de 460.671 (dados IBGE). 
Subiu um pouco mas ainda é 
menor que os gastos com edis 
de Olímpia, cidade menor mas 
que apresenta gastos maiores. 
Os dados foram publicados 
pelo TCE essa semana e trazem 
todos os municípios do Estado 
de São Paulo e faz alerta sobre 
gastos excessivos.          
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PRF precisou cortar a lataria do caminhão para retirar a droga
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Márcia Caldas 
realiza live para 

debater violência 
doméstica

PRF apreende 
meia tonelada 
de maconha 
na BR 153

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) prendeu um homem de 
42 anos por transportar meia 
tonelada de maconha dentro 
do tanque de combustível do 
caminhão. A abordagem foi 
realizada na BR 153, em Rio 
Preto. A apreensão é fruto de 
uma operação conjunta entre 
a PRF de São Paulo e Goiás, e 
do Estado de Goiás.    
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Discussão entre irmãos 
termina em facada
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Projeto quer 
liberar hora 
extra para 

GCM
Projeto de lei complemen-

tar de autoria do presidente 
da Câmara, Paulo Pauléra 
(Progressistas) propõe alterar 
legislação que regra a carreia 
dos Guardas Civis Municipais 
de Rio Preto (GCMs).A propos-
ta altera o § 2° do artigo 12, 
da Lei Complementar nº 331, 
de 30 de dezembro de 2010 
– com a alteração os GCMs 
ficam permitidos a realizar ho-
ras extras.                    Pág. A3
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Receita doa 
celulares para 
aulas online 
em Monte
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Pela primeira vez desde feve-
reiro a economia de Rio Preto 
registrou um saldo positivo na 
variação de postos de trabalho 

Emprego cresce 
após 4 quedas 
consecutivas

formais, segundo dados do 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados).
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Obras do 
Mercadão 

atingem 60% 
do cronograma
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Operação do Procon 
autua pets em Rio Preto
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Intérpretes ajudam democratizar lives
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RECLAME AQUI 

Divulgação

CORDEL DO 
CONSUMIDOR – 
PARTE IV

Se depois de um longo 
percurso

Não achares tua malinha
Não aceites pouca coisa
Em troca da coitadinha
Exige todo o conteúdo
Mostrando tua listinha!

E se chegares em Paris
Te encontra numa sinuca
Pois o hotel que te levaram
É verdadeira arapuca
Registra tudo e cai fora
Desta viagem maluca!

Não existe pior coisa
Do que fazer o papel de tolo
Se na hora de grande festa
O bu� et te der o bolo
Denuncie toda a quadrilha
Destrincha já este rolo!

Depois de tanto trabalho
Tu vais curtir uma � ta
Parece que o nome do � lme
Era “Sexta-feira Maldita”
Pois uma publicidade 
enganosa
Completou tua desdita!

Pois o � lme do Spielberg
Ser sucesso prometia
Mas a era dos dinossauros
A tela sempre invadia
Te deixando quase maluco
E com barriga vazia!

Se o Brad Pitt ou Sharon 
Stone
Desaparecerem da tua vista
Não eram nem parecidos
Com as � guras da revista
A má qualidade do serviço
Está bem claro, dá na vista!

E agora presta atenção 
Para um fato corriqueiro:
Te serviram olho de sogra
No lugar de brigadeiro
Se um consumidor 
consiente
Apronta grande pampeiro!

Não sintas nem um remorso
Não é o preço que importa
Depois do negócio feito
Inês ainda não é morta
Podes devolver o produto
Comprado em tua porta!

Não esmoreças, meu amigo,
Se viveres entrando em fria
Lesar o consumidor
No Brasil virou mania
Reclamar é a maneira
De exercer cidadania! 

E para terminar estes versos
Peço ainda atenção
O Procon atende a todos
Não fazemos distinção
Lutando por teus direitos
Moralizas a nação!

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

MARIO SÉRGIO - ALGUMAS 
LOAS NÃO ACEITAM TROCAS 
DE MERCADORIAS AOS 
SÁBADOS, LEGALMENTE 
ISSO É CORRETO?   

SOS -   No caso de produtos 
que não apresentem vícios 
nem defeitos após a compra, 
será liberalidade da loja 
realizar a troca ou proceder ao 
cancelamento.
Nos casos em que o 
fornecedor se compromete a 
proceder à troca, ele terá que 
cumprir com a promessa, e 
restringir este direito de ser 
exercido em um dia especí� co, 
é considerada prática abusiva.
Os valores a serem 
considerados deverão 
ser aqueles do efetivo 
pagamento, mesmo que o 
produto em questão, em 
decorrência de promoção, 
esteja sendo vendido por um 
preço mais baixo.

MARIO SÉRGIO - AS 
MERCADORIAS EM 
PROMOÇÃO, AS LOJAS 
PODEM SE RECUSAR A 
TROCAR?   

SOS -   Conforme 
anteriormente mencionado, 
se o estabelecimento possui 
uma política de troca dos 
produtos comercializados, 
não pode restringir direitos 
no que se refere aos produtos 
em promoção, recusando a 
efetuar a troca do produto.
É importante registrar que 
as mesmas mercadorias 

possuem prazo de garantia, 
independentemente de termo 
expresso, conforme previsão 
legal.
Quando um produto 
apresenta vício de qualidade 
(defeito) na garantia, o Código 
de Defesa do Consumidor 
estabelece, em seu artigo 18, 
parágrafo 1º que o fornecedor 
tem um prazo de até 30 dias 
para sanar o problema. Caso 
isto não ocorra, o consumidor 
pode exigir, à sua escolha, 
uma das seguintes opções:

I. a substituição do produto 
por outro da mesma espécie, 
em perfeitas condições de uso;
II. a restituição imediata 
da quantia paga, 
monetariamente atualizada, 
sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos;
III. o abatimento proporcional 
do preço. ...
O consumidor poderá optar, 
de imediato, por uma das 
alternativas mencionadas, 
sempre que a substituição 
das partes viciadas puder 
comprometer a qualidade ou 
características do produto, ou 
se ele for essencial.
Nos casos em que o produto 
á foi levado à Autorizada 
e recorrentemente volta a 
apresentar problemas, deve 
ser observado o parágrafo 6º, 
inciso III que dispõe:
“São impróprios ao uso e 
consumo: os produtos que, 
por qualquer motivo, se 
revelem inadequados ao � m a 
que se destinam. ”

MARIO SÉRGIO BALTAZAR ALVES - motorista

Durante a pandemia, 
o Procon-SP 
impôs R$ 28,5 
milhões em multas 

a fornecedores que cobravam 
preços abusivos e cometiam 
outras infrações ao Código de 
Defesa do Consumidor. Na 
capital, as multas somam R$ 
4,9 milhões e no interior, R$ 
23,5 milhões. As operações para 
combater práticas que prejudicam 
os consumidores continuam.
Quase cinco mil farmácias, 
supermercados, hipermercados 
e outros estabelecimentos do 
comércio do Estado de São 
Paulo foram fi scalizados. Itens 
considerados essenciais no 
momento pelo qual passa a 
sociedade, como álcool em gel, 
máscaras de proteção, alimentos, 
entre outros, não devem ter os 
seus preços elevados de forma 
injustifi cada.

“Não é admissível que as 
empresas aproveitem o momento 
de difi culdade pelo qual 
passamos para aumentar preços 
sem justifi cativa ou ainda para 
exercer práticas que complicam 
ainda mais a vida das pessoas. 
As nossas equipes continuarão 
a fi scalizar e quem infringir a lei 
será punido”, avisa Fernando 
Capez, secretário de defesa do 
consumidor.
Problemas de consumo e 
Pandemia
Até 20 de agosto, foram 
registrados nos canais de 
atendimento do Procon-SP 7.600 
reclamações, 8.300 denúncias nas 
redes sociais e 4.600 consultas 
e dúvidas sobre questões 
de consumo relacionadas à 
pandemia.
A maior parte das reclamações 
é contra agências (3.986) e 
companhias aéreas (1.726). 
Os consumidores também se 
queixam de farmácias, lojas e 
mercados (772); instituições 
fi nanceiras (743); ingressos e 
eventos (207); programas de 

FISCALIZAÇÃO DURANTE 
A PANDEMIA

fi delidade (99) e cruzeiros (79).
Como denunciar, reclamar e 
obter orientações
O Procon-SP disponibiliza canais 
de atendimentos à distância para 
receber denúncias, intermediar 
confl itos e orientar os 
consumidores: via internet (www.
procon.sp.gov.br), aplicativo – 
disponível para Android e iOS 
– ou via redes sociais; para as 
denúncias, marque @proconsp, 
indicando o endereço ou site do 
estabelecimento.
Fornecedores que tenham 
dúvidas sobre seus deveres 
podem consultar o site.

PROCON-SP REALIZA 
OPERAÇÃO AGROPET E AUTUA 

ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS 
E PETSHOP EM RIO PRETO E REGIÃO

O Procon-SP realizou 
entre os dias 17 e 
21/8, a operação 
Agropet que 

fi scalizou 358 estabelecimentos 
de produtos agropecuários e 
petshops em 43 municípios 
no interior e litoral do estado. 
O objetivo foi coibir infrações 
ao Código de Defesa do 
Consumidor, tais como: 
problemas com precifi cação, falta 
de informação de validade ou 
prazo vencido, entre outros.
Do total de estabelecimentos 
fi scalizados, 221 foram autuados 
(61%), a  principal irregularidade 
encontrada, em 145 locais, 
foi com relação à validade – 
produtos com informação 
inadequada ou prazo vencido. As 
empresas autuadas responderão 

processo administrativo, 
assegurada ampla defesa, 
podendo ser multadas, de acordo 
com legislação. 
 Segundo o secretário de defesa 
do consumidor, Fernando 
Capez, em relação ao trabalho 
no interior e litoral, não há 
região do estado que não seja 
alcançada pela mão fi scalizatória 
do Procon-SP. “A defesa do 
consumidor é nossa prioridade, 
porém nesse setor de petshops e 
lojas agropecuárias existe ainda 
um agravante, os maus tratos 
aos animais, que também é 
duramente combatido em nossas 
ações” afi rma Capez.
Confi ra os estabelecimentos 
autuados em São José do Rio 
Preto, PETLAND, Av. Murchid 
Homsi, 1155 – Sem o Código 

de Defesa do Consumidor, 
inacessível, inadequação da 
informação do prazo de 
validade e validade vencida.  
MULTISTOK rua Gal. 
Glicério,4738 – inadequação 
da informação do prazo de 
validade e validade vencida. 
DOM ANIMAL CENTER Av. 
Bady Bassitt, 4375 – inadequação 
da informação do prazo e 
validade vencida. ZISA PET 
– Av. Antonio Marques dos 
Santos, 360 – inadequação da 
informação do prazo de validade 
e validade vencida.
Bem como foram autuados 
demais estabelecimentos na 
região nas cidades de Jales, 
Fernandopolis, Ouroeste, 
Cardoso, Votuporanga e 
Catanduva.        

Divulgação

Divulgação
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Custo per capita de 
vereador em Olímpia 
é maior que Rio Preto

Levantamento do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo traz esta semana dados 
que demonstram os gastos 
empregados no custeio e no 
pagamento de pessoal, efetu-
ados pelas Câmaras Municipais 
dos 644 municípios paulistas, 
no período de 12 meses.

No caso da Câmara de 
Rio Preto que conta com 17 
vereadores o valor per capita 
no levantamento do TCE den-
tre maio de 2019 a abril de 
2020 foi de R$ 48,52 para 
uma população de 460.671 
(dados IBGE). Se comparado ao 
mesmo levantamento feito entre 
maio de 2018 a abril de 2019 
houve uma alta nos gastos per 
capita, pois naquele período o 
valor foi de R$ 44.46, porém 
a população naquele momento 
era de 456.245 (dados IBGE). 

O gasto total do levantamento 
dos 12 meses segundo o TCE é 
de R$ 22.353.685,81.

Segundo o presidente da 
Câmara, Paulo Pauléra (Pro-
gressistas), mesmo com esse 
pequeno aumento, a Câmara 
de Rio Preto continua sendo 
uma que tem o menor valor per 
capita. “Rio Preto sempre esteve 
no topo, na historia da Câmara 
daqui, uma das Câmaras mais 
enxutas do Brasil e não só do 
Estado de São Paulo no que diz 
respeito a per capita”, afirmou 
Pauléra. Ele salienta que o sub-
sidio dos vereadores não chega 
a R$ 6 mil por vereador e que 
outras cidades menores ao redor 
pagam até R$ 11 mil e cidades 
do mesmo porte de Rio Preto 
os subsidiados chegam a quase 
R$ 30 mil. ,

As casas legislativas paulistas 
têm em sua composição dentre 
nove e 33 vereadores que tota-
lizam 6.921 que representam 

Sérgio SAMPAIO 
redacao@dhoje.com.br

Reforma do Mercadão atinge 
mais de 66% das obras

As obras de reforma e revi-
talização do Mercado Municipal 
de Rio Preto começaram em 
fevereiro deste ano e esta 
semana atingiram 66% do cro-
nograma de execução, como 
previsto em planejamento 
inicial.

Até agora já foram finali-
zados os banheiros de áreas 
comuns, a área de adminis-
tração e a superestrutura da 
laje técnica. O telhado também 
está prestes a ser concluído 
com 90% das obras prontas, 
faltando apenas o anexo onde 
fica a peixaria. A instalação do 
Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas (pa-
ra-raios) foi iniciada. 

Ainda estão sendo feitas a 
concretagem do deck e a cal-
çada da rua Antonio de Godoy, 
em frente ao Poupatempo, e 
será iniciada a instalação de 
ar-condicionado central.

Metade do prédio rumo à 
rua Jorge Tibiriçá também foi 
concluída e os permissioná-
rios da área estão instalando 
suas unidades comerciais 
conforme os novos padrões 
de organização, segurança e 
estética. Agora em setembro, 
o trabalho via se concentrar na 
metade do prédio rumo à rua 
Silva Jardim.

Embora exista estudo quan-
to ao horário de funcionamento 
do Mercadão após a reforma e 
pandemia de coronavírus, não 
há definições a esse respeito.

Da REDAÇÃO

Projeto libera hora extra  para agente da GCM

Projeto de lei complemen-
tar de autoria do presidente 
da Câmara, Paulo Pauléra 
(Progressistas) propõe alterar 
legislação que regra a carreia 
dos Guardas Civis Municipais 
de Rio Preto (GCMs).

A proposta altera o § 2° do 
artigo 12, da Lei Complementar 
nº 331, de 30 de dezembro 
de 2010 – com a alteração os 
GCMs ficam permitidos a reali-
zar horas extras.

Segundo Pauléra existe uma 
demanda grande por parte da 
população no que diz respeito 
à intensificação do trabalho da 
Guarda  no que diz respeito a 
rondas e patrulhamento, au-
mentando a possibilidade deles 
estarem nas ruas para dar mais 

segurança ao rio-pretense. E a 
segundo motivo é poder me-
lhorar a questão financeira dos 

Agentes da GCM poderão fazer hora extra, caso projeto seja aprovado

Divulgação

NO CENTRO

Violência doméstica
Márcia Caldas (PSD, foto) está empenhada na campanha 

‘Agosto Lilás’, para tanto, vai promover uma live para debater 
a violência doméstica com a participação da psicóloga Joelma 
Caparroz. A campanha, segundo a vereadora, começou no 
ano passado com o objetivo de sensibilizar a sociedade em 
geral sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. 
“A iniciativa vem do fato de agosto ser o mês voltado ao en-
frentamento desta violência, por ações de conscientizações, 
como propõe a nossa live”, explica. A vereadora lembra que 
devido a pandemia provocada pelo coronavírus, agressões às 
mulheres têm aumentando. A live será promovida amanhã a 
partir das 19h30, no Instagram.

Convenções  
A partir de terça-feira 

dirigentes partidários pode-
rão fazer convenções para 
oficializar as coligações, 
candidaturas a prefeito, 
vice-prefeito e a chapa a 
vereadores. O prazo estabe-
lecido pela Justiça Eleitoral 
se estende até 16 de setem-
bro. Por causa da pandemia, 
os partidos poderão fazer 
as convenções no sistema 
virtual, com o objetivo de 
evitar a propagação do vírus. 
Após a convenção, a direção 
do partido deve encaminhar 
a ata e a lista dos presen-
tes via internet ou entregar 
os documentos na Justiça 
Eleitoral.

Sofrimento
Projeto de Decreto Legislativo susta a portaria do Ministério 

da Saúde que trata dos procedimentos para o aborto legal. 
A portaria prevê que, na fase de exames, a equipe médica 
informe a vítima de violência sobre a possibilidade de visua-
lização do feto por meio de ultrassonografia. A proposta de 
sustar a portaria foi apresentada por 10 deputadas. O grupo 
disse que a norma é uma reação à interrupção da gravidez 
de uma criança de 10 anos, e não com a base técnica que 
deveria orientar as políticas públicas. A norma deve ter dedo 
de religioso. Aposta que ao mostrar imagem a vítima de abuso 
sexual irá recuar, porém, cria sofrimento dobrado! 

Exíguo   
A maioria dos pré-candi-

datos a prefeito de Rio Preto 
terá pouco tempo no horário 
gratuito no rádio e na tele-
visão. É tão exíguo que não 
dá nem para repetir aquela 
campanha onde o saudoso 
candidato a presidente da 
República Enéas Carneiro, 
pelo extinto Prona, tinha 
para se apresentar ao povo: 
meu nome é Enéaaaassss. 
Se algum candidato for usar 
o tempo do partido, se o 
nome for extenso, vai cortar 
ao meio. A saída é usar as 
redes sociais para apresen-
tar o plano de governo à 
população ou fazer aliança 
para somar.

Propaganda na TV
A campanha eleitoral no 

horário gratuito no rádio e 
na televisão começa dia 26 
de setembro. O programa 
para prefeitos e vereadores 
é dividido em dois blocos 
de 10 minutos, mais 70 
minutos de inserções diá-
rios, sendo 42 minutos para 
cargos majoritários e 28 
minutos para os candidatos 
que forem disputar cadeiras 
no Legislativo. Do tempo 
total, 90% é distribuído aos 
partidos proporcionalmente 
ao tamanho das bancadas 
que elegeram para a Câma-
ra Federal em 2018, e 10% 
é dividido igualmente entre 
todas as legendas.

Santinhos
Até agora nenhum par-

tido anunciou que vai con-
tratar cabo eleitoral para 
trabalhar na campanha dos 
candidatos a prefeito. Nes-
te período de pandemia, 
que aumentou a recessão 
econômica, muita gente 
procura o famoso ‘bico’ a 
fim de ganhar uns trocados 
para comprar alimentos ou 
pagar contas. Até nisso o 
maldito do vírus também 
está interferindo, já que o 
distanciamento social é uma 
medida de segurança eficaz. 
Um dirigente partidário disse 
que vai ter novidade sobre o 
assunto nesta semana. Os 
santinhos agradecem…

Tempo
Por ter elegido a maior 

bancada para a Câmara em 
2018, o PT tem mais tempo 
no horário gratuito na TV, 
58,66 segundos. O PSL, se-
gunda bancada, com 56,56; 
PP, 41,82; PSD, 38,66; 
MDB, 37,61; PL, 36,56; 
PSB, 35,50; Republicanos, 
33,40: PSDB, 32,34; DEM, 
32,34; PDT, 31,29; Solida-
riedade, 15,50; Podemos, 
13,40; PSOL, 12,34; PTB, 
12,34; PCdoB, 12,34; Patrio-
ta, 11,29; Novo, Pros, PSC e 
Cidadania 10,24 cada; Avan-
te, 9,19; PHS, 8,13; PV, 6,03; 
PMN, 4,98; PTC, 3,92; Rede, 
2,92; e DC, 2,87. Fonte: 
Economista Maurício Romão.

Papel-moeda
Projeto do deputado 

Reginaldo Lopes (PT-MG) 
determina a extinção do 
papel-moeda no País. Pelo 
texto, as transações finan-
ceiras ocorrerão apenas em 
meio digital. A produção, a 
circulação e o uso de notas 
com valor superior a R$ 50 
ficarão proibidos até um 
ano após a aprovação da 
lei. Para as cédulas de valor 
inferior, o prazo será de até 
cinco anos.  “A tecnologia 
proporciona todas as condi-
ções para pagamentos sem 
a necessidade de dinheiro 
em espécie”, diz. Assaltante, 
sonegador e corrupto seriam 
atingidos?  

Divulgação SMCS

Reforma do Mercadão atinge 66% do cronograma

uma população de 33.667,026 
habitantes. O custeio do legis-
lativo municipal atingiu o mon-
tante de R$ 2.890.383.896,39 
– esse montante representa uma 
média per capita de R$ 85,85 
por habitante.

Olímpia – Por sua vez o 
gasto per capita com a Câmara 
Municipal de Olímpia é superior 
a de Rio Preto sendo R$ 57,75 
– a casa legislativa da Estância 
Turística é composta por 10 
vereadores e a população atual 
segundo dados do IBGE é de 
54.772. Por sua vez a compa-
ração entre os dois períodos 
houve uma estabilidade no valor 
per capita que entre 2018 e 
2019 foi de R$ 57,10 e no que 
diz respeito à população eram 
apenas 266 pessoas a menos. 
O gasto total 12 meses é de R$ 
3.162.998,80.

Mirassol – a cidade de 

Mirassol que atualmente tem 
59.824 habitantes gasta R$ 
47,25 per capita para a ma-
nutenção de sua Câmara Mu-
nicipal que tem 10 vereadores. 
Neste caso se comparado com 
o mesmo período anterior houve 
um aumento no valor per capita, 
pois no período anterior o valor 
era de R$ 41. A população era 
59.333 habitantes naquele pe-
ríodo. O gasto total 12 meses é 
de R$ 2.826.695,45.

Gastões - Composta por 
33 parlamentares, a Câmara 
Municipal de Campinas foi a 
que apresentou maiores custos, 
ultrapassando a marca de R$ 
108 milhões no intervalo de 
12 meses, o valor per capita é 
de R$ 89,92. Já o Legislativo 
de Guarulhos, o maior plenário 
dentre os municípios paulistas, 
com 34 vereadores, consumiu 
R$ 100 milhões no período e o 
valor per capita é de R$72,91.

Sérgio SAMPAIO

O valor per capita da Câmara de Rio Preto no levantamento do TCE dentre maio de 2019 a abril de 2020 foi de R$ 
48,52 para uma população de 460.671 (dados IBGE)

próprios GCMs que passaram 
a poder fazer horas extras. “Já 
existe este tipo de lei autorizando 

as horas extras para os Guardas 
em outros lugares com essa 
prerrogativa”, finalizou Pauléra.

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

NOVO VISUAL - O Império Serrano está de cara nova. Na 
quarta-feira (19), integrantes da escola apresentaram em 
uma live a nova identidade visual e logomarca moderni-
zada da escola. O novo projeto visual foi criado pelo Im-
periano Júlio Oliva, fi lho do senhor Chico, que é membro 
da Velha Guarda da escola.

SAÚDE  - O presidente da Acirp, Kelvin Kaiser,  testou 
positivo para a COVID 19. A confi rmação foi recebida 
esta semana. Kelvin está em isolamento social, desde 
o aparecimento dos primeiros sintomas, seguindo o 
protocolo  com todas as medidas estabelecidas pelos 
orgãos de saúde. Ele continua com suas atividades, po-
rém trabalhando em home offi ce, tanto pela Acirp quanto 
pelo Grupo Cene, do qual é Diretor.

ALTA SOCIEDADE   -  A belíssima Ana Tereza Pulice ao 
lado de seu pai, Nelson Pulice, que celebrou idade nova 
essa semana! 

Divulgação

NOVA GESTÃO - As eleições para eleger Diretorias, Con-
selhos e demais cargos que irão nos representar a So-
ciedade de Medicina e Cirurgia, a APM Estadual e a AMB, 
nas gestões 2020/2023, estão marcadas para amanhã, 
das 9h às 18h. Este ano, a eleição da SMC tem chapa 
única. O voto será exclusivamente por meio eletrônica. 
Para participar, basta o médico ter acesso a um dispo-
sitivo (computador, smartphone, tablet) com acesso à 
internet ou utilizar o ambiente de votação eletrônico que 
estará disponível na sede da entidade durante todo o 
período de votação. Mais informações pela Central de 
Relacionamento APM, telefone 0800 200 4200 ou pelo 
e-mail eleicoes2020@apm.org.br.

CHIQUÉRRIMA  - A empresária Ana Paula Casseb é o des-
taque da coluna deste domingo. Além de linda, ela é mui-
to bem sucedida em tudo que faz.

ECONOMIA  - O Praça Shopping, principal reduto comer-
cial da região central de Rio Preto, tradicionalmente re-
aliza duas edições do Economix no ano, sendo uma no 
início do primeiro semestre (primavera/verão) e outra no 
inicio do segundo semestre (outono/inverno). A primeira 
edição 2020 aconteceu dentro da normalidade, com o 
cliente indo até a loja e comprando de forma direta. A 
segunda, em função da pandemia do novo coronavirus, 
foi 100% digital, com exposição e venda dos produtos 
via redes sociais, site e WhatsApp.

LIVE - Durante a LIVE LIDE Unidades, representantes da 
área da saúde de Rio Preto, Campinas, Santos, Ribeirão 
Preto farão uma análise do atual momento e os desafi os 
do setor. O médico e presidente da Unimed Rio Preto, He-
lencar Ignácio, será o representante do Noroeste Paulista.

Facebook 
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Policiais
tiveram 
que cortar 
a lataria do 
caminhão

Discussão de 
irmãos termina 

em facada

Um homem de 36 anos foi 
vítima de uma facada no ab-
dômen na madrugada deste 
sábado (29) no bairro Santo 
Antônio, em Rio Preto.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a polícia foi acio-
nada por volta das 2h da 
manhã para atender um 
chamado de agressão entre 
irmãos no local. Ao chegar 
na residência, os policiais se 
depararam com a vítima, que 
havia recebido uma facada. 
Apesar de estar consciente, o 
homem alegava fortes dores 
na região do abdômen devido 
ao ferimento.

Através de informações dos 
vizinhos, a polícia tomou conhe-
cimento que o autor da facada 
teria sido o irmão mais velho da 
vítima, que acabou fugindo do 
local após a agressão, levando 
a arma do crime.

O homem foi encaminha-
do para o Hospital de Base, 
onde foi internado e está 
entubado. A polícia segue 
investigando o paradeiro do 
suspeito.

Vinicius LIMA 

PRF apreende meia tonelada de maconha
Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) prendeu um homem de 
42 anos por transportar meia 
tonelada de maconha dentro 
do tanque de combustível do 
caminhão, na sexta-feira à 
tarde. A abordagem foi realiza-
da no km 72 da BR 153, em 
Rio Preto. A apreensão é fruto 
de uma operação conjunta 
entre a PRF de São Paulo e 
Goiás, e das Polícias Civil e 
Militar do Estado de Goiás.
O homem afirmou aos policiais 
que transportou uma carga de 
gesso, do triângulo mineiro 
até Presidente Prudente, e 
que estava voltando vazio, 
porém não tinha conheci-
mento da presença da droga 
no tanque de combustível 
do caminhão que conduzia.
O tanque de combustível do 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

BR 153

caminhão é confeccionado 
em aço, de modo que foi ne-
cessário o uso de uma serra 
elétrica para cortar o metal.
A pesagem final contabili-
zou 562 quilos de maconha. 
Segundo in formações da 
PRF, esta apreensão repre-
senta um impacto financeiro 
no crime organizado na or-
dem de meio milhão de reais.
A ocorrência foi encaminhada 
para a Delegacia de Polícia 
Federal de São José do Rio 
Preto, onde o homem foi pre-
so em flagrante por tráfico de 
entorpecentes. Se condenado, 
poderá pegar uma pena que vai 
de 5 a 15 anos de reclusão.
Com esta apreensão, a PRF 
completa o total de 15 tonela-
das de maconha apreendidas 
nas rodovias federais do Estado 
de São Paulo, somente neste 
ano, representando um pre-
juízo financeiro de 15 milhões 
de reais ao crime organizado.

Briga de casais acaba 
com mulher ferida e 

na delegacia
Durante a tarde desta 

sexta-feira (28), dois casais 
entraram em confronto após 
uma discussão em um imóvel 
no bairro Vila Imperial em Rio 
Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, um dos casais estava 
em casa, quando o marido foi 
surpreendido por sua ex-espo-
sa e seu atual namorado, que 
disseram que tinham vindo 
para discutir quem seria o 
proprietário daquele imóvel, 
com a mulher alegando ter um 
possível comprador. Após um 

bate-boca, as duas mulheres 
começaram a se agredir com 
socos na cabeça e arranhões. 
Os homens também acabaram 
na briga e todos passaram a 
se agredir.

A briga terminou quando a 
ex-esposa começou a convul-
sionar e desmaiou. O Samu 
foi acionado, mas devido a 
demora do socorro, o próprio 
namorada resolveu levar a mu-
lher para UPA Santo Antônio, 
onde ela foi atendida.

A Polícia registrou os depoi-
mentos de ambos os casais. 
Ninguém foi preso.

Vinicius LIMA 
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NOTAS 
Primavera com Orquídeas 

movimenta feira
A Feira de Orquídeas está agendada para os dias 11, 12 e 13 

de setembro, das 8 às 16h30, no Orquidário Rio Preto, localizado 
na área rural, vicinal da Via Azul. De encher os olhos, as orquídeas 
deixam o ambiente renovado e são ideais para decoração em 
qualquer ambiente, ou até mesmo para presentear. No Orquidário 
Rio Preto você encontra mais de 30 mil orquídeas de diferentes 
espécies, entre raras, híbridas, mudas e adultas, com preços direto 
do produtor. Colaboração: Luiz Felipe Possani

O Dia da Cachaça 
Para comemorar o Dia Nacional da Cachaça ou simplesmente Dia da Cachaça, celebrado em 

13 de setembro, o cantor Leonardo e a dupla Jorge & Mateus, realizam uma live com participação 
de um show “surpresa”. A live, que tem como patrocinadora oficial a Cachaça Cabaré, terá a da 
dupla Bruno & Marrone como show surpresa do domingo dia 13, segundo a coluna do Léo Dias. 

Patrocinador oficial dos principais cantores e duplas sertanejas, a Cachaça Cabaré, produzida 
pelo Engenho Dom Tápparo, trouxe para nossa região premiações em Chácaras Premiums, além 
da grande variedade de cachaças que já caiu no paladar dos brasileiros, fora o público apreciador 
no exterior. As três potências da música sertaneja prometem, juntos, comemorar o Dia da Cachaça 
em grande estilo. Colaboração: Luiz Felipe Possani

Brown Skin Girl foi lançado
O novo clipe lançado esta semana pela cantora Beyoncé, faz 

parte do álbum The Lion King: The Gift, que tem intenção de ce-
lebrar, elogiar e transmitir os ideais da identidade negra, herança 
e beleza para as futuras gerações de “meninas de pele marrom”, 
como diz a cantora. Entre as participacoes, o single traz Naomi 
Campbell, Lupita Nyong’o e sua ex-colega de Destiny’s Child, Kelly 
Rowland que  são citadas na música que canta os louvores da 
beleza negra. Além da sua filha Blue Ivy, 8 anos, também aparece 
– e surpresa – cantando no início e final da música. Colaboração: 
Luiz Felipe Possani

Divulgação
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Funai divulga 
documentos comprovando 

que indígenas foram 
atacados por OVNIs

O que era encarado por muitos antropólogos como mito-
logia, na verdade tem um fundo de verdade e só agora 
documentos do governo vem comprovando isso. A FUNAI 
divulgou publicamente documentos que provam o ataque 
de OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados) a povos 
indígenas do Acre, mais precisamente no município de 
Marechal Thaumaturgo. Os ataques teriam ocorrido em 
2014, vitimando indígenas Kampa do Amônia, conhecido 
como Ashaninka, no Acre, já fronteira com o Peru.

Wagner Soeiro é escritor,  palestrante e 
professor especialista em ensino de Geografi a e 
Astronomia
Contato: wsoeiro@gmail.com

O que veio à tona, foi uma carta-denúncia da comunidade 
indígena e mostra claramente que houve uma movimen-
tação intensa e articulada entre entidades federais após a 
oficialização do ataque de Ovnis na localidade indígena. É 
relatado inclusive que um índio atirou com uma espingarda 
em um objeto que passava baixo, e o esmo sofreu ataque 
de uma descarga elétrica e caiu desacordado. O mais in-
teressante de tudo, é que não foi um caso isolado pois o 
mesmo tipo de ataque já havia ocorrido, mas em tribos 
diferentes. 

Segundo o documento, objetos parecidos com bolas de 
luz atingiam os indígenas com descargas elétricas como 
se estivessem colhendo material biológico, as rajadas cau-
savam desorientação e mal estar em quem era atingido, e 
muitos desmaiavam. A FUNAI declarou que houve uma in-
vestigação do Ministério Público a partir de 2013, incluin-
do uma missão da Polícia Federal sobre esse caso, e uma 
resposta da Procuradoria da República do Acre falando que 
não havia tido mais esses casos após julho de 2015.

Em comunicado enviado para a FUNAI em 31 de julho de 
2014, representantes do povo Ashaninka detalharam cla-
ramente que foram atingidos por esfera de cerca de 4 me-
tros de diâmetro, que dispara feixes de luz, geralmente na 
cor azul. Muitos tentaram registrar com celulares e câme-
ras, mas os indígenas disseram que não conseguiam pois 
os aparelhos não funcionaram com o OVNI perto, somente 
conseguiram quando ele distanciou. 

Mesmo o relato sendo assinado por Benky Piyako Asha-
ninka, um conhecido líder indígena ativista e reconhecido 
em todo mundo, o tal documento não veio à público. Isso 
mostra que o acobertamento ocorreu nas altas esferas do 
governo. O Exército mesmo com muitas testemunhas, fez 
apenas um comunicado alegando que era um conflito en-
tre tribos, mas a Polícia Federal investigou o caso e não 
encontrou mais nenhum indício de ataques.

Segundo os indígenas, a rotina deles ficou alterada por 
muito tempo, pois muitos não queriam mais trabalhar e 
fazer suas tarefas após as 18:00, pois seria o horário mais 
comum dos avistamentos e ataques. Esse é mais um caso 
que junta-se ao mistério da Operação Prato de 1978, onde 
a Aeronáutica investigou o mesmo tipo de ataque sofrido 
à moradores da ilha de Colares, e os documentos oficiais 
ficaram classificados como secretos até 2013. 

Essa coluna é mais uma ação de divulgação científica do 
CARP [Clube de Astronomia Rio Preto.

   Conheça nossa página:  www.fb.me/clubedeastronomia-
riopreto

ECONOMIA

DADOS PESSOAIS

Cláudio LAHOS

Empresas correm para 
se adequar à LGPD

O Senado Federal aprovou 
nesta semana a vigência da 
Lei Geral de Proteção de Da-
dos (LGPD), que cuidará do 
tratamento de dados pessoais 
no Brasil. Com isso, a medida 
provisória se tornou um projeto 
de lei e conversão e aguarda a 
sanção do presidente Jair Bol-
sonaro, que terá 15 dias uteis 
para acatar ou rejeitar o projeto.

A lei determina que a utili-
zação dos dados disponibiliza-
dos a uma empresa deva ter 
consentimento do titular, tendo 
acesso às informações mantidas 
naquela empresa. O tratamento 
das informações também será 
permitido se estiver dentro das 
hipóteses previstas na proposta, 
como obrigações legais, contra-
tuais e proteção do crédito.

Pensando na readequação 
previstas na LGPD, a empresa 
rio-pretense Shift, que atua com 
softwares para medicina diag-
nóstica já começou a realizar 
mudanças. “Contratamos um 
escritório de advocacia espe-
cialista em direito digital para 
começar a trabalhar em alguns 
pilares. Já estamos estudando 
as possíveis adequações na 

nossa política de dados, assim 
como estabelecer critério entre 
nossos fornecedores”, afirmou 
Alexandre Calegari, gerente de 
produtos da empresa.

A Apeti (Associação dos 
Profissionais e Empresas de 
Tecnologia da Informação) de 
Rio Preto chegou a assinar uma 
carta aberta, junto com mais 
de 60 entidades pedindo a 
criação imediata da ANPD (Au-
toridade Nacional de Proteção 
de Dados) e a prorrogação da 
entrada em vigor da LGPD para 
o dia 3 de maio de 2021, mas 
o Senado negou.

“A lei é realmente muito 
boa, mas seria importante que 
ANPD já seja criada, pois é 
esse órgão que vai ter o con-
trole e regulamentar as novas 
regras. Enquanto ela não for 
criada, haverá uma inseguran-
ça jurídica para as empresas”, 
comentou o vice-presidente da 
Apeti, Gerson Pedrinho.

As punições previstas na 
nova lei (até 2% do fatura-
mento de empresas, no limite 
de até R$ 50 milhões) foram 
adiadas até agosto de 2021, 
então não valerão neste primei-
ro momento.

Vinicius LIMA

ONLINE  

Após 4 meses em queda, 
empregos voltam a crescer

Pela primeira vez desde 
fevereiro a economia de Rio 
Preto registrou um saldo po-
sitivo na variação de postos 
de trabalho formais, segundo 
dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados).

O balanço mostra que o 
município abriu - entre ad-
missões e demissões -  667 
vagas de emprego durante o 
mês de julho, sendo o melhor 
resultado nominal da cidade 
em 2020.

Segundo o Caged, foram 
4.082 contratações contra 
3.415 desligamentos no úl-
timo mês. No entanto, no 
acumulado do ano, o mu-
nicípio conta com um saldo 
negativo de 5.349, sendo 
25.938 admissões e 31.287 
demissões.

“É o inicio de uma reto-
mada econômica na cidade. 
Fator muito positivo que de 
certa forma não deve ser 
comemorado com fogos, 
mas traz a sensação de alívio 
para quem perdeu emprego e 
começa a ver uma luz no fim 
do túnel. O comércio tende a 
se recuperar de forma mais 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Saldo de admissões é maior que demissões depois de quatro meses, aponta relatório

rápida e consistente porque 
as pessoas precisam e veem 
a necessidade de consumo e 
compras como um fator que 
eleva a auto estima, mesmo 
que a renda esteja apertada 
ou o risco do desemprego vol-
tar”, comentou o economista 
Raphael Mantovani.

Outro município que tam-
bém apresentou melhora, mas 
segue com saldo anual nega-
tivo é Mirassol.  Foram 603 
contratações e 431 demissões 
em julho, com um saldo positi-

vo de 172, o maior do ano até 
o momento. No entanto, assim 
como Rio Preto, há um déficit 
de 222 vagas em 2020.

No estado de São Paulo 
foram geradas 22.967 vagas 
no último mês, com 324.072 
admissões e 301.105 des-
ligamentos. O saldo positivo 
marca a retomada da econo-
mia paulista, que nos últimos 
quatro meses havia ficado com 
o resultado no negativo. Nos 
números totais desse ano, há 
um déficit de 344.694.

No âmbito nacional, foram 
criados 131.010 vagas de 
empregos. A retomada foi 
impulsionada principalmente 
pelos setores da indústria de 
transformação (205 mil ad-
missões), construção (138,6 
mil admissões) e agricultura 
(73,4 mil admissões). Ou-
tros segmentos seguem em 
queda no número de vagas 
como os setores de serviços, 
administração, artes, cultura 
e esportes, todos com o saldo 
negativo.

Empresas correm para se adequar à LGPD
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Projeto Guri abre inscrições na terça-feira
O Projeto Guri, programa 

sociocultural mantido pela 
Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Estado de 
São Paulo, anunciou que vai 
abrir inscrições no período de 
1 a 30 de setembro, de ma-
neira online, para os polos de 
ensino do interior e litoral. São 
mais de 30 cursos gratuitos 
de música para crianças e 
adolescentes de 6 a 18 anos 
incompletos.

O início das aulas pre-
senciais está previsto para o 
dia 7 de outubro, conforme 
calendário proposto pelo Go-
verno no Plano São Paulo, 
apenas se todas as regiões 
do Estado se encontrarem na 
fase amarela nos 28 dias que 
antecedem essa data. A volta 
às aulas presenciais também 
terá que ser autorizada pelo 
poder público de cada uma 
das cidades. Além disso, to-
das as medidas de segurança 
estão sendo tomadas, visando 

a saúde e o bem-estar dos 
Guris, familiares, empregados, 
empregadas e comunidade.

Posteriormente, a coor-
denação do polo escolhido 
entrará em contato com o 
responsável, confirmará a 
matrícula no curso indicado 
(caso haja vaga no mesmo) 

A matrícula só será ofi-
cializada no polo e curso 
escolhido após o retorno da 
coordenação. De acordo com 
a assessoria do Projeto Guri, 
o número de vagas disponíveis 
para a unidade de Rio Preto 
será divulgado apenas na 
próxima semana.

Da REDAÇÃO

e fornecerá instruções para 
o envio dos documentos (RG, 
comprovante de matrícula/
escolaridade e comprovante 
de endereço). Nesta etapa, o 
responsável receberá também 
um link com o questionário so-
cial que deve ser preenchido 
e enviado.

Projeto Guri abre inscrições terça-feira 
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   O La Cancha FC é um 
boteco inspirado nas duas 
principais paixões do bra-
sileiro: futebol e cerveja. O 
point vai completar 2 anos 
em setembro e tem como 
destaque a cerveja, os drinks 
e porções e agora aposta no 
delivery com um cardápio de 
lanches e porções. 
    “Temos uma temática 
voltada para o futebol e a 
valorização da cultura latino-
-americana”, destaca Flávio 
Miranda, o proprietário. 
Os sanduíches vêm com 
nomes das principais metró-
poles latinas, como Maracai-
bo, Buenos Aires, Cuzco e 
Cochabamba, entre outros. 
   O bar tem seis telas de 
LCD para transmissão dos 
jogos de futebol e quan-
do reabrir vai retomar as 

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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La Cancha completa 2 anos 
com aposta no delivery

CONVERSA COM O EMPRESÁRIO

A empresária Laís Accorsi, proprie-
tária de dois pontos de gastronomia 
contemporânea no bairro Redentora, 
lançou uma campanha para delivery. 
Os restaurantes Barbecue e Blue Jas-
min estão com um combo que inclui 
prato, acompanhamentos e cervejas, 
por R$120. 
“Precisamos vender 150 pratos em 
cada restaurante até dia 30/8. Preciso 
garantir nossa sobrevivência, estamos 
há 150 dias fechados”.
No Barbecue o prato é assado de tiras 
com acompanhamentos e no Blue 
Jasmin, o arroz de pato, um clássico 
da gastronomia portuguesa. As enco-
mendas podem ser feitas via WhatsA-
pp pelo (17) 99128-4627. Conheça o 
cardápios desses points no Instagram 
@barbecuerestaurantes e @blue_jas-
mim meio de interação social como 

nenhum outro. Eu gostava de 
frequentar e sempre sonhei 
ter um. 

Comer, Beber e afins - Por-
que um boteco de futebol?  
Flávio – Sempre fui apaixona-
do por futebol, no bairro onde 
cresci, o Gonzaga de Campos, 
tem um time de várzea de 
futebol amador muito tradi-
cional, o União Futebol Clube, 
que eu acompanho desde 
que me entendo por gente. 
Sempre colecionei tudo rela-
cionado à futebol: camisetas, 
quadros, bandeiras. E resolvi 
montar um bar com essa 
temática porque não tinha 
nenhum em Rio Preto. 

Comer, Beber e afins – A 
pandemia lhe pegou no 
auge do bar. É possível 
sobreviver somente com 
delivery? 
Flávio – No La Cancha a 
gente nunca fez entregas, 
só presencial. Tem sido uma 
experiência muito difícil. O 

apresentações de música ao 
vivo todos os dias, de terça 
a domingo, com diferen-
tes ritmos musicais. “Não 
cobramos entrada, nem taxa 
de serviços, nem couvert ar-
tístico. Isso nos torna um bar 
muito democrático”, avalia 
Miranda.
    A proposta do La Cancha 
é cultura, diversão e música 
para todos. Mas enquanto 
Rio Preto não libera o funcio-
namento, você pode conhe-
cer o cardápio da casa pelo 
delivery. Para pedir os itens 
ligue (17) 99629-1875. A 
entrega é gratuita. 
    E em breve vá conhecer 
o La Cancha FC, que fica na 
Rua Independência, 3387, 
no centro de São José do Rio 
Preto. Siga a casa no Insta-
gram @lacanchafc 

Flávio Miranda
Ele tem 45 anos, nasceu em 
Aspásia e mora em São José 
do Rio Preto há 44 anos. 
“Aqui estão minhas raízes bem 
fincadas. Não consigo mais 
sair de Rio Preto. O La Cancha 
é uma ilha, que me permite 
vivenciar uma cidade cosmo-
polita. É ponto de encontro 
de pessoas que vivem aqui, 
vindas de outros países”. 
Flávio Miranda era um viajante 
internacional antes de se fixar 
como empresário da noite. Já 
esteve na emblemática Cuba 
e se diz fã confesso da Bolívia 
e sua cultura. Foi também a 
diversidade da cultura latina 
que o inspirou a montar no 
centro da cidade o La Cancha 
Futebol Clube. 

Comer, Beber e afins Rio 
Preto – Quando você deci-
diu virar dono de boteco? 
Flávio Miranda - Eu sempre 
gostei de frequentar boteco. 
Acho que os bares são um 
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ELA VAI VOLTAR 
Ela é extrovertida e mestre na 
reinvenção e nessa pandemia 
não seria diferente.  A jornalis-
ta Malu Rodrigues, que havia 
iniciado o ano na TV Record 
Rio Preto com seu programa 
de colunismo e festas tirou da 
gaveta seu projeto de culiná-
ria. Há três meses ela grava 
receitas fáceis e simples, 
que são super didáticas. Para 
conferir é só seguir seu canal 
no youtube: youtube.com/c/
malurodriguesvisita .  Ela volta 
em setembro para a TV, com 
novidades: as visitas serão 
nas cozinhas dos patrocinado-
res e amigos. Aguardemos. 

Barbecue e Blue Jasmin 
inovam e lançam combo 

delivery traz só 5% do que a 
gente faturava anteriormente. 
A gente não consegue manter 
os custos fixos. A sorte é que 
eu mantive uma reserva de 
caixa. É com isso que venho 
mantendo. Mas, tem melho-
rado. Estamos aprendendo 
e vamos manter depois (o 
delivery).  Nosso cardápio 
de delivery é baseado em 
comidas de rua de diferentes 
países latino-americanos. A 
comida de rua na América 
Latina é parte da cultura de 
um povo!

Comer, Beber e afins - 
Ganhar a vida com a noite 
terá um novo formato após 
a pandemia?     
Flávio – o delivery deve se 
tornar uma prática rotinei-
ra. Nosso bar sempre foi de 
aglomeração, de reunir muita 
gente, um rolê de rua. A ga-
lera podia pegar sua cerveja 
e confraternizar na calçada. 
Acho que vamos ter que re-
pensar a maneira de atender. 
A gente vem pensando nisso 
para gerar menos filas. 

Comer, Beber e afins - Qual 
a maior alegria nesses anos 
de boteco?  
Flávio – São 2 anos, uma 
experiência maravilhosa. Me 
encontrei, eu venho do meio 
corporativo, sou gestor empre-
sarial, da área de administra-
ção, fiquei muitos anos nesse 
setor. Quando montei o bar, 
vi que eu tinha me achado. A 
maior alegria que tenho é co-
nhecer gente nova dia a dia. 
Fiz grandes amigos, que têm 
me ajudado nesse período de 
pandemia, inclusive financei-
ramente. A energia que existe 
dentro do bar é sensacional. 

Comer, Beber e afins - O La 
Cancha vai voltar mais... 
Flávio – Vai voltar mais gos-
toso, mais charmoso, mais 
cheio de novidades e mais 
tecnológico, com as alterna-
tivas para diminuir as filas. 
Vamos voltar ainda melhor 
do que era antes, mas com a 
mesma boa energia. 

O La Habana:
 lanche cubano

O Cuzco: sanduba 
inspirado na 
cultura latina

O Gim com 
hibisco atrai 

pela cor

JERONIMO CHEGA A RIO PRETO E JÁ É SUCESSO 
Você sabia que o grupo Madero abriu uma hamburgueria num 
dos pontos mais nobres de Rio Preto? Sim, a marca do Chef 
Junior Durski está no bairro Redentora com o Jeronimo, uma nova 
marca, que oferece smash burgers. A casa é num track (container) 
com capacidade para 76 pessoas e aposta no sistema fast casual, 
com preços acessíveis e atendimento rápido.  Os cheeseburgers, 
estrelas da casa, são servidos em pão brioche toasted (levemen-
te tostado com um toque de manteiga), maionese rosé, alface e 
tomate orgânicos, e queijo tipo cheddar – nas versões P (R$8,90), 
M (R$13,90), G (R$17,90) e GG (R$21,90), também encontrados 
na versão vegetariana, nas opções P (R$9,50), M (R$14,90), G 
(R$18,90) e GG (R$22,90). O espaço também conta com opções 
de café da manhã (das 8h às 11h), com sugestões de capuccino 
(expresso ou descafeinado, P - R$6,00) e uma novidade para 
quem não abre mão de um café da manhã reforçado: o pão com 
bolinho (pão, bolinho de carne 70g, azeite de oliva, queijo prato e 
maionese rosé, P – R$8,90). O Jerônimo fica na Travessa Guara-
nis, 170, transversal da Avenida Alberto Andaló. Peça pelo (17) 
3212-9943 e opte pelo take away (retirada) ou delivery

PREFERE UM LEGÍTIMO HOT DOG PAULISTA? 
Acabou de inaugurar, na região sul, o JK Hotdog, um point que 
atua com delivery e tem um cardápio repleto de opções. O san-
duba chega quentinho, o queijo bem derretido e a experiência 
de sabor é ótima porque eles só usam produtos de qualidade 
com marcas como Heinz e Sadia. O JK Hot dog fica na Avenida 
Juscelino Kubistcheck 1605 (Praça do Braile), no Jardim Tarraf 
1. O telefone para pedir é (17) 99603 2698. Conheça mais 
sobre a marca no Instagram @jk_hotdog 

O assado de tiras 
do Barbecue: o 
mais vendido
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Editais de
CONVOCAÇÃO

AULAS ONLINE

Escola pede e Receita doa celulares 
a estudantes de Monte Aprazível

Alunos da ETEC Padre José 
Nunes Dias de Monte Aprazí-
vel estavam com dificuldades 
de acompanhar online aulas 
que estão sendo ministradas 
durante a quarentena imposta 
pela Covid-19.

Por conta disso a ETEC 
junto com a Associação de 
Pais e Mestres (APM) enca-
minhou um pedido de doação 
de celulares para a Receita 
Federal. O pedido foi aceito, 
o órgão autorizou e celulares 
Android 8.0 começaram a ser 
distribuídos para os alunos nos 
últimos dias. São ao todo 100 
aparelhos celulares.

Segundo Valéria Regina 
Donatoni Anguera, diretora da 
ETEC, o objetivo da ação foi 
atender tanto alunos que não 
possuíam celulares e aqueles 
que não tinham configuração 
compatível com a plataforma 
Microsoft Teams, tecnologia 
usada para as aulas online.

Ao todo a unidade tem 
cerca de 530 alunos divididos 
entre os cursos: Técnico Inte-
grado ao Médio (Etim) de Meio 
Ambiente e Agropecuária, além 
dos cursos técnicos noturnos 
de: Administração, Agroindús-
tria, Enfermagem e Agropecu-
ária. Existe uma extensão da 

ETEC em Tanabi com o curso 
de Administração.

Emprestado - A entrega 
está sendo feita como emprés-
timo previsto para durar en-
quanto as aulas continuarem 
sendo dadas de forma remo-
ta. “Os alunos tem que estar 
dispostos a se responsabilizar 
pelos aparelhos”, salientou 
Valéria. A triagem está sendo 
feita entre os alunos para 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

definir que realmente precisa. 
Até o momento cerca de 40 
aparelhos já foram entregues.

A estudante do curso Técni-
co Integrado ao Médio (Etim) de 
Meio Ambiente Nickoly Moura 
está entre as contempladas. 
“Acredito que neste semestre 
meus estudos vão deslanchar 
porque com esse aparelho 
novo consigo acompanhar as 
atividades e fazer os trabalhos. 
O meu celular antigo não tinha 

espaço para suportar o aplica-
tivo Teams”, afirmou Nickoly.

Os alunos que optarem por 
receber os aparelhos terão que 
obrigatoriamente ter 75% de 
presença nas aulas on-line.

As unidades do Centro Paula 
Souza (CPS) continuam traba-
lhando para ajudar a enfrentar 
a pandemia de COVID-19. 
Desde o início da quarentena, 
a comunidade acadêmica se 
esforçou e, além de arrecadar 

donativos, produziu materiais 
de desinfecção, como álcool 
em gel, sabão líquido e outros 
produtos de limpeza.

Ações - As ações solidárias 
incluíram também conserto e 
fabricação de equipamentos 
hospitalares e equipamentos 
de proteção individual (EPIs), 
além de doação de celulares, 
tablets e notebooks para ajudar 
os alunos que não conseguiam 
acompanhar as aulas online.

Celulares que estão 
sendo entregues; 
doação da Receita 
Federal

Divulgação

COMUNICAÇÃO
Intérpretes democratizam lives e ampliam público

As lives se tornaram uma 
tendência durante a pandemia. 
Diante da impossibilidade de 
realizar shows, muitos artistas 
adotaram a medida para conti-
nuar em contato com o público 
e exercer a atividade. 

É neste contexto que o in-
térprete de libras entra, permi-
tindo que o deficiente auditivo 
também consiga compreender 
o que está sendo passado.

Em Rio Preto, os intérpretes 
de libras começaram a atuar 
nas lives da Prefeitura há cer-
ca de dois meses, por meio 
de uma parceria entre o Lar 
da Fátima e a Secretaria dos 
Direitos das Mulheres, Pes-
soas com Deficiência, Raça e 

Etnia. A instituição cede os dois 
profissionais especializados em 
libras para que possam atuar 
nas transmissões.

“O Lar de Fátima atende 
aproximadamente 3.400 pes-
soas, sendo que de 300 a 400 
são deficientes auditivos. Eles 
já tinham se queixado sobre a 
falta de um intérprete na live e 
felizmente conseguimos fazer 
essa parceria para garantir que 
a transmissão seja acessível 
para todos”, comentou Ricardo 
Augusto Diogo Sanches, diretor 
da instituição.

Um dos intérpretes, Alfredo 
Ferreira de Freitas Neto, contou 
que começou a aprender a lín-
gua quando estava na faculdade 
de pedagogia. “No começo eu 
achava a comunicação deles 

um pouco agressiva e não en-
tendia direito. Depois que co-
mecei a ter a matéria de libras é 
que fui começar a compreender 
e resolvi me especializar. Como 
poucas pessoas sabem libras, 
a comunicação é a principal 
dificuldade deles durante o dia 
a dia”, afirmou.

Outro que participa das 
transmissões da Saúde é o 
intérprete Domingos Nunes 
de Carvalho Filho. Para ele, a 
comunicação que já era difícil 
ficou ainda pior com o fato de 
todo mundo estar utilizando 
máscaras. “Eles utilizam a leitu-
ra labial como um complemento 
aos sinais. Com a máscara 
cobrindo a boca, eles acabam 
perdendo essa referência. Já 
diversas mensagens de defi-

cientes audiovisuais com difi-
culdades para serem entendidos 
em lojas e bancos”, comentou.

Ambos os intérpretes con-
cordam que participar das li-
ves tem sido um desafio para 
eles. “É preciso fazer toda uma 
pesquisa antes, pois algumas 
palavras não tinham um sinal 
específico para ela antes da 
pandemia, como ‘Covid-19’ e 
‘lockdown’, por exemplo”, disse 
Domingos.

“É um pouco complicado por 
ser ao vivo também. Às vezes o 
pessoal acaba falando os núme-
ros muito rápido e isso acaba 
exigindo um pouco mais da 
gente. Mas o importante é que 
estamos ajudando a informação 
a chegar a quem precisa”, co-
mentou Alfredo.

Vinicius LIMA
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• Evite passar as mãos nos olhos, boca e mucosas. Após pegar em dinheiro, chave ou cartão do cliente, higieni-
ze as mãos logo em seguida, usando álcool gel ou lavando bem com água e sabão amarelo em barra até a altura dos 
punhos;

• Gerente e administrador de posto também devem reforçar a limpeza das áreas comuns como banheiros, ma-
çanetas, puxadores de portas, mesas e cadeiras da loja de conveniência.

• A maquineta do cartão de crédito, acessada continuamente pelos clientes, frentistas e funcionários das lojas 
de conveniência, deve ser higienizada em horários pré-definidos com álcool gel ou 70%. 

• Deve-se, como em todos os demais setores, ser mantida a distância mínima de 1,5 metro do cliente durante a 
comunicação, mesmo que seja necessário levar a maquineta até o veículo. 

• A cada novo atendimento e após devolver as chaves do veículo para o motorista, passe novamente o álcool gel, 
faça a limpeza da máquina de cartão, do bico de abastecimento e do reset da bomba. Cuidado no compartilhamento 
dos equipamentos de trabalho como regador e limpador de para-brisas.

• Caso o empregado apresente sintomas de gripe, principalmente febre ou dificuldade respiratória, o empregador 
deve orientá-lo a procurar imediatamente a rede pública de saúde, evitando contato físico com outras pessoas.

O Sinpospetro Rio Preto disponibilizou um telefone para atender via WhatsApp os frentistas de toda a base territorial. 

Dicas para você,  frentista, se proteger:

17 98200-0078

Sicomerciários premia 40 
papais comerciários 

O Sincomerciários (Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Rio Preto e região) realizou na última 
sexta-feira (28) o sorteio de diversos prêmios para os 
papais comerciários – a promoção foi alusiva ao mês 
dos Pais (agosto). 

O sorteio foi transmitido ao vivo na Página do face-
book do sindicato – ao todo foram 40 comerciários pre-
miados. Foram sorteadas 34 cestas básicas, três caixas 
térmicas e três tabuas de carne, ambas personalizadas. 

Acompanhe a relação dos ganhadores:
CESTAS BÁSICAS 

JEAN CARLOS MORAES JS MARELLA 
ANTÔNIO MARCOS PERES JS MARELLA 
ALISSON FERNANDO MACHADO JS MARELLA 
ANTÔNIO GERALDO MORETTI JS MARELLA 
JOSÉ AP. FLÁVIO MARQUES JS MARELLA 
RENAN MIRANDA DA SILVA SANDRO MOTOS 
ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA VIDROBENS 
PAULO CESAR LOJAS LÍVIA 
MARCOS JEFFERSON SUPERMERCADOS TRÍDICO 
NATHAN LUCAS SANTOS SUPERMERCADO IVONE TANABI 
LUANDERSON LOPES DE SOUZA PORECATU – LOJA 8 
FERNANDO EDUARDO DO CARMO MUFFATO ATACADISTA 
MAURO AYRES VICENTE LOJAS TANGER 
SILVIO HELCIO TINTI DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS 
JOSÉ CARLOS DEBOTIN FURLAN 
ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA CASA DAS VACINAS 
DIEGO HENRIQUE DE SOUZA SANDRO MOTOS 
VALDELINO RIBEIRO DOS SANTOS BARRELA PNEUS 
WENDELL MARCELO BADAN HOME SYSTEMS 
EVANDRO JOÃO RODRIGUES J.MAHFUZ 
JOSÉ DEZAIS DA SILVA SUPERMERCADO IVONE- TANABI 
WELLINGTON GUSTAVO ZANIN EXCLUSIVE CRISTAIS 
FÁBIO DE ALMEIDA FERNNAZOLI BARRELA PNEUS 
FABIANO FRANCISCO PROENÇA SUPERMERCADOS 
JORGE CARLOS MOREIRA KITCHENS COZINHAS 
ELISEU DE SOUZA CASA DAS VACINAS 
CARLOS HENRIQUE DE SANTOS MUFFATO 
FLÁVIO HENRIQUE SUPERMERCADO IVONE- TANABI 
ANTÔNIO CARLOS MARTINS LOJAS TANGER 
DEIVY PAULINO DE OLIVEIRA BENITEZ E RAMOS 
JOÃO MARCOS FIGUEIREDO MG NEGÓCIOS 
JEFERSON SANTOS DE OLIVEIRA REI DOS PARAFUSOS 
VINICIUS CARLOS DE LIMA ATACADÃO 
GONÇALO ASSIS SILVA VIDROBENS 
 

 As negociações do setor de Serralharia e Carpinta-
ria 2020 estão bem avançadas faltando somente 

à assinatura do sindicato patronal para o fechamento 
da Convenção Coletiva deste ano.

Segundo Nelson Ioca, presidente do Siticom (Sindi-
cato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e 
Mobiliário), as tratativas foram difíceis, mas avançaram 
bem e foram concluídas, faltando a ratificação por parte 
do patronal. “Assim que finalizarmos vamos encaminhar 
as empresas e escritórios a circular com as informações 
concretas do percentual conquistado e o novo piso”, 
salientou Ioca.  A data base do setor é 1º de junho.

Mármore e Granito – no segundo semestre o sindi-
cato já está se preparando para a negociação do setor 
de Mármore e Granito com data base em 1º de outubro. 
“Estamos finalizando a pauta para as negociações deste 
ano”, finalizou o presidente. 

Serralheria e
 Carpintaria 

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

Acordo com a Vale deve ser concluído nesta semana 
Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT 
amaralsampaio@hotmail.com 

O Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas) realizou 

na última terça-feira (25) assembleia com os 
trabalhadores da usina Vale de Onda Verde onde 
foi aprovado o fechamento do acordo deste ano.
Segundo João Pedro Alves Filho, presidente 
do sindicato, essa unidade é a única com data-
base no segundo semestre – 1º de setembro 
– foi entregue aos trabalhadores um boletim 
explicativo detalhando a proposta que fez parte 
das tratativas com a direção da empresa. 
“Não houve voto em escrutínio secreto por 
conta da pandemia da Covid-19 que proíbe 
a aglomeração de pessoas – por conta disto 

os trabalhadores puderam se posicionar por 
meio do whatsapp que disponibilizamos para 
eles opinarem pelo sim ou não em aceitar a 
proposta”, salientou Alves Filho. 
Como houve a aprovação pelos trabalhadores 
o detalhamento do Acordo 2020/2021 deve ser 
finalizado esta semana.

Químicos – a Fequimfar (Federação dos Químicos 
do Estado de São Paulo) marcou para a próxima 
quinta-feira (3 de setembro) o Seminário para a 
definição da pauta deste ano do setor Químico 
que tem como data-base o dia 1º de novembro.
O sindicalista salienta que somente as cláusulas 
econômicas serão negociadas este ano, já que 
as cláusulas sociais valem até 30 de outubro de 
2021. 


