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Unesp anuncia data de inscrições do 
vestibular com 460 vagas em Rio Preto
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A arrecadação de ISSQN 
(Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza) em Rio 
Preto cresceu 20% no primeiro 
semestre de 2021, comparado 
ao mesmo período de 2020. O 
valor arrecadado até junho foi 
de R$ 113 milhões. “A retomada 
gradual das atividades econômi-

cas, aliada às ações positivas da 
Prefeitura, como a recuperação 
de créditos, a fiscalização e o 
gerenciamento tributário, contri-
buiu para esse expressivo cres-
cimento da arrecadação do ISS, 
que impulsionará o investimento 
na cidade”, afirmou Luiz Alberto 
Rodrigues, CEO da Eicon. Pág.A2

Mulher é vítima 
de golpe perde 
R$ 35 mil na 
compra de 

caminhonete
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Homem é 
encontrado morto 

em quarto de 
motel; suspeita 

é overdose 
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Média de atendimentos no 
CAE cresce 43% em dois anos

A média de atendimentos 
por mês no Centro de Atendi-
mento Especializado (CAE) de 
Rio Preto aumentou nos últi-
mos dois anos. Foram 20.526 
consultas realizadas em 2019, 
uma média de 1.710 por mês. 
Em 2021, até o mês de julho, 

foram 17.135 consultas, resul-
tando em uma média de 2.447 
atendimentos, um aumento de 
43% no período. Se o município 
seguir com essa média até o 
fim do ano, poderá superar os 
26.281 atendimentos contabi-
lizados em 2020.         Pág.A5

Prefeitura exige 
que servidor 
tome vacina 
contra Covid
Foi publicado no Diário Oficial 

deste sábado (28) um decreto 
da Prefeitura de São José do Rio 
Preto informando que será exigi-
do que os servidores municipais, 
incluindo estagiários, se vacinem 
contra a Covid-19 para o retor-
no das atividades presenciais.
“A recusa, sem justa causa, em 
submeter-se à vacinação contra 
Covid-19 caracteriza falta disci-
plinar”, cita o decreto.  Pág.A2

Vício em fumar causa 85% 
dos cânceres de pulmão

Outback completa sete anos 
no Iguatemi Shopping

Projeto que obriga 
Petshop comunicar 

maus-tratos vai 
ser votado 

Será votado na Câmara de 
Rio Preto, na próxima terça-fei-
ra (31), em primeira discus-
são, o Projeto de Lei (PL) da 
vereadora Cláudia de Giuli que 
obriga as clínicas veterinárias, 
petshops e estabelecimentos 
semelhantes a comunicarem 
ao agente competente os ca-
sos em que forem constatados 
indícios de maus-tratos a ani-
mais.    Pág.A3
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EDUCAÇÃO
O Ministro da 

Educação, Mil-
ton Ribeiro, 

inaugurou na 
manhã deste 
sábado (28), 

em São José do 
Rio Preto, o 37º 
campus do Ins-

tituto Federal de 
São Paulo.
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MOTOS
Exposição 
em sho-
pping tem 
réplicas de 
motos feitas 
em papelão 
no tamanho 
real.
Pág.A7
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O livre pensar, 
garante o livre existir

A Filosofia é essencial para o 
surgimento de um pensamento 
crítico, um questionamento sau-
dável capaz de gerar uma discus-
são sobre diferentes verdades.

A atitude filosófica faz parte da 
vida de todos nós ao debater so-
bre a existência e, também, sobre 
o mundo e o universo. É o pensar, 
livre pensar. Para quem imagina 
que o filósofo é um utópico: “A Fi-
losofia ensina a agir, não a falar”, 
disse Sêneca há quase 2.000 
anos, sábio estoico e um dos mais 
célebres advogados, escritores e 
intelectuais do Império Romano.

A Filosofia não possui uma 
determinação de utilidade. E por 
não possuir tal objetivo, é que se constitui no principal saber 
da humanidade, algo essencial à evolução. Interessante partir 
da hipótese de que tudo o que você viveu não existiu, que sua 
vida foi uma mentira, como no filme “Matrix”, da irmãs Lana e 
Lilly Wachowski. Na trama, os personagens “Morfeu” e “Neo” se 
encontram em um diálogo assim, no qual o primeiro promete 
ao outro apenas a verdade, pois até então ele teria vivido em 
um mundo fictício, fora da realidade e engendrado para que ele 
jamais percebesse.

A ideia não é nova, já havia sido defendida por Platão em “A 
República”, no livro 7º, conhecido como a “Alegoria da Caverna”, 
há centenas de anos antes de Cristo. Por mais que “Matrix” seja 
uma imaginação científica, nossa história soma velhos padrões 
determinados que, ao longo do tempo, foram superados com a 
ajuda da Filosofia. Ela abre nossa mente, nos tira do “mais do 
mesmo”, nos liberta de pensar apenas “dentro da caixinha”.

Para criar possibilidade infinitas, provocar uma ruptura de 
limites, é preciso filosofar. Para pensar é necessário ter tempo, 
sem ocupar a mente com preocupações do dia a dia como: so-
brevivência, família, riscos etc. Esse tempo para refletir está cada 
vez menor na competitividade do mundo moderno, cada vez mais 
as pessoas pensam menos. A escravidão do passado, do trabalho 
sem respeito, hoje está presente na necessidade de alcançar 
status, ter poder econômico e social. Seguimos acorrentados.

Estamos nos tornando seres automatizados, apenas compro-
metidos com coisas práticas e de resultados imediatos, supos-
tamente vantajosos. Desde a primeira revolução industrial - e 
não paramos mais, agora estamos na 4.0 - não sabemos mais 
filosofar, refletir, estabelecer novas dimensões de pensamento 
livre de interesses econômicos.

Não há sentido na vida apenas assim. A tecnologia deve ser 
um agente da felicidade. Criamos uma geração adoecida, e muito 
além da Covid-19, vítima de estresse, ansiedade, depressão, 
síndrome do medo e outros males - todos da alma e não físicos, 
mas dando espaço a eles. E tem crescido o número de suicídios, 
em especial entre os mais jovens que não veem perspectivas 
futuras de felicidade. Em todo o planeta, as mortes por suicídio 
chegam a 800.000 por ano, segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

É hora de resgatar o quão a Filosofia é importante. Sem o livre 
pensar, caímos na ignorância, na mediocridade, no obscurantis-
mo, na violência e no desrespeito humano. Passamos a defender 
ideias preconceituosas, discriminatórias, totalitárias e sem luz. 
A Filosofia é que abre novas oportunidades, incentiva reflexão e 
desperta criatividade. Libertar-se do “mais do mesmo” e romper a 
tampa da “caixinha” é sair da caverna de Platão. É descobrir que 
não há apenas um pequeno mundo, mas um imenso universo a 
ser explorado. Ele é seu.

Contrariando o que disse Shakespeare, você poderá observar 
que não há tantos mistérios entre o céu e a terra, porque a Fi-
losofia não é vã e imagina muito além dos limites para construir 
a felicidade.

*Ricardo Viveiros é jornalista, escritor e professor. Doutor 
em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e autor de vários livros, entre os 
quais: “Justiça Seja Feita”, “A Vila que Descobriu o Brasil” 
e “Pelos Caminhos da Educação”.
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ALÍVIO
Chove em Rio Preto 

após 78 dias de seca

Diversos bairros de Rio Preto 
registraram chuva na madruga-
da deste sábado (28). Segundo 
as medições do Semae e da 
Cetesb, o município não tinha 
chuvas desde o dia 11/06, ou 
seja, 78 dias. Com isso, o dia 
começou com céu nublado e 
uma temperatura mais baixa do 
que nos últimos dias, chegando 
a 21ºC nesta manhã.

Segundo a previsão do Cli-
matempo, ainda haverá possi-
bilidade de chuva durante o do-
mingo (29), no período da tarde 
e da noite. A mínima prevista é 
de 19º C e a máxima de 29ºC. 
Na segunda-feira (30) ainda há 
a possibilidade de pancadas de 
chuva e a partir de terça-feira 
(31) haverá sol com algumas 

nuvens, sem previsão de chuva.
A chuva neste sábado (28) 

também já impactou na qua-
lidade do ar, que deixou ser 
considerada “ruim” na escala da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e passou a ser “modera-
da”. O ideal seria que a qualida-
de estive no índice “bom”, mas 
a concentração de material par-
ticulado estão 10 microgramas 
abaixo do recomendado.

“A umidade relativa do ar au-
mentou para 79% o que reduziu 
as concentrações de material 
particulado fino suspenso no 
ar, efeito da coalescência at-
mosférica. Muitas vezes basta 
o aumento da umidade para 
que a poluição se reduza, como 
aconteceu hoje”, afirmou o en-
genheiro sanitarista José Mario 
Ferreira de Andrade.

Vinicius LIMA 

DECRETO Prefeitura exige que 
servidor tome vacina

Foi publicado no Diário Ofi-
cial deste sábado (28) um 
decreto da Prefeitura de São 
José do Rio Preto informando 
que será exigido que os ser-
vidores municipais, incluindo 
estagiários, se vacinem contra 
a Covid-19 para o retorno das 
atividades presenciais.

“A recusa, sem justa causa, 
em submeter-se à vacinação 
contra Covid-19 caracteriza 
falta disciplinar do servidor ou 
empregado público, passíveis 
das sanções dispostas, respec-

tivamente na Lei Complementar 
nº 05/90 e suas posteriores 
alterações, na Lei Comple-
mentar n. 664/201, na Lei 
Complementar n. 413/2014, 
na CLT, na Lei Complementar n. 
331/210 e demais legislações 
aplicáveis subsidiariamente”, 
diz o decreto.

O documento ainda esta-
belece que cada Secretaria 
será responsável os servidores, 
empregados públicos e estagiá-
rios que, sem justa causa, não 
se vacinarem. Rio Preto conta 
ao todo com cerca de 7,7 mil 
servidores.

Vinicius LIMA 

Divulgação

Arrecadação de impostos 
sobre serviços cresce 

20% em Rio Preto
A arrecadação de ISSQN 

(Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza) em Rio 
Preto cresceu 20% no primei-
ro semestre de 2021, com-
parado ao mesmo período de 
2020. O valor arrecadado até 
junho foi de R$ 113 milhões.

Também houve crescimen-
to de 2,2% da arrecadação no 
2º trimestre (abril a junho), 
em relação ao 1º (janeiro 
a março). Os dados são da 
GissOnline, plataforma de 
arrecadação do município, 
desenvolvida pela Eicon. O 
setor de Serviços inclui os 
segmentos de bares e res-
taurantes, construção civil, 
turismo, academias e serviços 
financeiros, como bancos, 
entre outros.

Segundo levantamento do 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getúlio 
Vargas (Ibre/FGV) divulgado 
no final de julho, o setor de 
Serviços viu seu peso no 
Produto Interno Bruto (PIB) 
cair de 73,5% em 2019 para 
71,7% no primeiro trimestre 
de 2021 devido, principal-
mente, as restrições impostas 
pela Covid-19.

Mas com o avanço da vaci-
nação e o gradual fim das me-
didas de restrição, a tendência 
é que o setor volte a recuperar 
rapidamente uma boa parte 
da fatia perdida no PIB.

“A retomada gradual das 
atividades econômicas, aliada 
às ações positivas da Prefei-
tura, como a recuperação de 
créditos, a fiscalização e o 
gerenciamento tributário, con-
tribuiu para esse expressivo 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

ISSQN

Divulgação

crescimento da arrecadação 
do ISS, que impulsionará o 
investimento na cidade”, afir-
mou Luiz Alberto Rodrigues, 
CEO da Eicon.

O número de empresas 
abertas no primeiro semestre 
supera o de negócios fecha-
dos. Entre janeiro e junho, 
4.412 novas empresas foram 
abertas em Rio Preto, enquan-
to 1.169 fecharam as portas.

“O crescimento que Rio 

Preto apresentou é acima 
média de outros municípios 
e o fato de mais empresas 
terem aberto do que fechado 
demonstra que é um aumento 
sustentável e não pontual. 
Além disso, é um indicador 
positivo de que atividade eco-
nômica tem se mantido em 
um patamar alto apesar da 
pandemia”, explicou Rafael 
Repolho, diretor de produtos 
tributários da Eicon.

EDUCAÇÃO

Unesp anuncia inscrições para 
vestibular com 460 vagas no Ibilce
A Universidade Estadual 

Paulista (Unesp) divulgou nesta 
semana as normas do Vestibular 
2022, com duas fases de pro-
vas e oferta de 7.720 vagas em 
24 cidades. No campus de São 
José do Rio Preto, o Ibilce, serão 
disponibilizadas 460 vagas para 
os cursos de biologia, ciência 
da computação, engenharia de 
alimentos, física, matemática, 
química, letras (licenciatura e 
habilitação de tradutor) e pe-
dagogia.

As inscrições para o Vestibu-
lar Unesp 2022 serão realizadas 
no período de 8 de setembro a 7 
de outubro, pelo site da Funda-
ção Vunesp (www.vunesp.com.
br). A divulgação dos critérios 
para os pedidos de isenção ou 
redução de 50% da taxa está 
prevista para os próximos dias. 
O prazo para esses pedidos 

será de 31 de agosto a 7 de 
setembro.

Os exames serão compos-
tos por questões de múltipla 
escolha nas duas fases e acon-
tecerão em 35 cidades, sendo 
31 no Estado de São Paulo. A 
publicação do documento na 
íntegra está disponível nos sites 
https://vestibular.unesp.br/ e 
www.vunesp.com.br.

A primeira fase será aplicada 
nos dias 14 e 15 de novembro, 
domingo e segunda-feira. O 
primeiro dia de prova será para 
candidatos dos cursos da área 
de biológicas. A prova de 15 de 
novembro será para os inscritos 
nas carreiras de exatas e hu-
manas, além dos treineiros. Os 
candidatos habilitados e convo-
cados para a segunda fase farão 
prova no dia 19 de dezembro, 
um domingo. Os resultados do 
Vestibular 2022 da Unesp serão 
divulgados em 27 de janeiro de 

(405), Bauru (1.085), Botucatu 
(600), Dracena (80), Franca 
(410), Guaratinguetá (310), 
Ilha Solteira (470), Itapeva 
(80), Jaboticabal (280), Marília 
(475), Ourinhos (90), Presidente 
Prudente (640), Registro (80), 
Rio Claro (485), Rosana (80), 
São João da Boa Vista (80), São 
José dos Campos (120), São 
Paulo (185), São Vicente (80), 
Sorocaba (80) e Tupã (120).

Da REDAÇÃO Divulgação2022.
A Unesp e a Vunesp ofere-

cem ainda redução de 75% da 
taxa para todos os candidatos 
de último ano do ensino médio 
público paulista (Secretaria da 
Educação do Estado de São 
Paulo e Centro Paula Souza), 
neste caso com inscrições no 
período de 8 de setembro a 7 
de outubro.

O Sistema de Reserva de 
Vagas para Educação Básica Pú-
blica (SRVEBP) destina 50% das 
vagas de cada curso de gradu-
ação da Unesp para alunos que 
tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escola pública, 
sendo que 35% das vagas desse 
sistema são destinadas aos can-
didatos que se autodeclararem 
pretos, pardos ou indígenas.

Além de Rio Preto, os cursos 
da Unesp são oferecidos nas se-
guintes cidades: Araçatuba (170 
vagas), Araraquara (855), Assis 
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BRASÍLIA

Caminhada cívica de 7 de 
setembro tem inscrições

Estão abertas as inscri-
ções da 1ª Caminhada Cívica 
e Cultural de Mirassol, que 
acontece no feriado de 7 de 
Setembro, uma terça-feira, 
com saída às 9h da Praça Dr. 
Anísio José Moreira.

O evento da Prefeitura de 
Mirassol, por meio do Depar-
tamento Municipal de Cultura 
e Turismo, faz parte das festi-
vidades do Dia da Independên-
cia do Brasil e também tem o 
objetivo de ajudar as famílias 
em vulnerabilidade assistidas 
pelo Fundo Social de Solida-
riedade do Município, uma vez 
que a inscrição é um litro de 
leite de caixinha.

Os cadastros podem ser 
realizados no Departamento 
de Cultura, de segunda à sex-
ta-feira, das 9 às 16h.

O percurso é de 2,5 qui-

lômetros, passando em fren-
te aos prédios da Casa de 
Cultura, Estação Ferroviária, 
Museu Jezualdo D’Oliveira e 
encerrando na Grota - que vai 
contar com a apresentação 
da Banda Municipal Juvenal 
Noronha.

“Os participantes vão rece-
ber um vale camiseta no ato 
da inscrição. A entrega das 
camisetas acontece nos dias 
3 e 6 de setembro, das 8 às 
16 horas, no Departamento 
de Cultura”, explicou o diretor 
Wilson Luiz Bertati.

“Além das pessoas aju-
darem as famílias que mais 
necessitam doando um litro 
de leite de caixinha, também 
vão participar da caminhada 
que tem o intuito de estimular 
a prática esportiva, valorizar 
vínculos familiares e mostrar 
a história cultural da nossa 
cidade”, acrescentou.

Da REDAÇÃO

MIRASSOL

PL que obriga Petshop 
comunicar maus-tratos de 

animais entra na pauta
Será votado na próxima 

terça-feira (31), em primeira 
discussão, o Projeto de Lei 
(PL) da vereadora Cláudia de 
Giuli que obriga as clínicas 
veterinárias, pet shops e 
estabelecimentos seme-
lhantes a comunicarem ao 
agente competente os casos 
em que forem constatados 
indícios de maus-tratos a 
animais.

Essa comunicação, atra-
vés dos estabelecimentos, 
deverá conter nome e ende-
reço da pessoa que estiver 
acompanhando o animal no 
momento do atendimento; 
relatório do atendimento 
prestado, incluindo a es-
pécie, a raça e as caracte-
rísticas físicas do animal, a 
descrição de sua situação de 
saúde no momento do aten-
dimento e os procedimentos 
adotados.

Segundo o texto do PL, 
em caso de não comunica-
ção às autoridades compe-
tentes o estabelecimento 
poderá sofrer sanções que 
vão de advertência até a 
suspensão do alvará de 
funcionamento por 60 dias.

Na justificativa, a vereado-
ra explica que as clínicas ve-
terinárias, os pet shops, bem 
como outros estabelecimen-
tos assemelhados, possuem 
em seu convívio um número 
grande de animais, ou seja, 
em razão do ofício praticado 
esses estabelecimentos pos-
suem maiores oportunidades 
em se depararem com casos 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

ADICIONAL

Executivo veta telefone para denunciar 
carro em estacionamento irregular

O Projeto de Lei (PL) é 
de autoria do vereador Fran-
cisco Júnior e determina 
a indicação de número de 
telefone para denúncias de 
estacionamento irregular, nas 
placas sinalizadoras de vagas 
especiais de estacionamento 
destinadas a pessoas com 
deficiência, idosos, gestantes, 
dentre outros.

Em junho este PL foi apro-
vado pela Câmara na legalida-
de e no mérito e seguiu para 
o Executivo que, no caso, 
vetou na íntegra alegando que 
“a União tem competência 
privativa para editar normas 
sobre trânsito e transporte, 
de acordo com a Constituição 
Federal. Portanto, Estados, 
Distrito Federal e Municípios 
não podem legislar sobre tal 

tema, pois esta competência 
lhes é vedada”

No veto, o Executivo ainda 
explica que as particularidades 
de uma sinalização vertical 
são determinadas pelo Con-
tran (Conselho Nacional de 

é muito comum, mesmo com 
a sinalização, encontrar veícu-
los indevidamente estaciona-
dos em vagas privativas.

“Muitas vezes, os próprios 
munícipes flagram irregulari-
dades desse tipo e desejam 
denunciar, porém, não sabem 
como fazê-lo ou se sentem 
ameaçados em repreender 
diretamente o motorista infra-
tor. Com a indicação do tele-
fone de denúncia nas placas, 
qualquer pessoa que observar 
a infração poderá tomar ime-
diatamente as providências de 
denúncia para que o infrator 
sofra as penalidades cabíveis 
ou retire o veículo da vaga ex-
clusiva”, explica o parlamentar.

O veto do Executivo retorna 
à Câmara para os vereadores 
aceitarem ou rejeitarem. Caso 
rejeitem o veto, a lei será pro-
mulgada pelo Legislativo.

Andressa ZAFALON 

Trânsito) e os estacionamen-
tos regulamentados de vagas 
especiais seguem padrões 
prescritos pela Resolução.

Na justificativa do PL, o 
vereador argumenta que tal 
propositura foi criada porque 

Divulgação

VAGA ESPECIAL

CÂMARA

de maus-tratos.
“A presente lei se trata da 

união do empreendimento 
particular com as políticas 
públicas municipais a fim de 
zelar e garantir, na medida do 
possível, a proteção do bem-
-estar animal. Ressalta-se 
que tal conduta já se mostra 
inerente desses profissionais, 
no entanto necessário a im-

Relatora e 
deputada 
Carmen Zanotto

Será votado na próxima 
terça-feira (31), em 
primeira discussão, o 
Projeto de Lei (PL) da 
vereadora Cláudia de Giuli

posição legal para que iniba 
qualquer comportamento 
contrário”, comenta Cláudia.

A vereadora acredita que 
se implantar este PL vai re-
forçar a importância da reali-
zação de denúncias por parte 
das clínicas veterinárias, pet 
shops, bem como qualquer 
estabelecimento que se as-
semelhe a esses.

Divulgação

Divulgação

animais entra na pauta
Será votado na próxima 
terça-feira (31), em 
primeira discussão, o 
Projeto de Lei (PL) da 
vereadora Cláudia de Giuli

Divulgação

Comissão aprova doação 
para Fundo da Criança de 

empresas em licitação

A Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara dos 
Deputados aprovou o Projeto 
de Lei 4521/19, que obriga 
as empresas a comprovarem 
doação ao Fundo dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(FDCA) para participar de li-
citações. A exigência deverá 
ser cumprida ainda na fase de 
habilitação para os certames.

O colegiado acolheu o pa-
recer favorável da relatora, 
deputada Carmen Zanotto (Ci-
dadania-SC). “Embora possa 
vislumbrar também dificulda-
des de âmbito administrativo 
e constitucional”, avaliou a 
relatora, a medida poderá 
ajudar no cumprimento dos 
objetivos previstos no Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

O texto aprovado altera a 
Lei de Licitações, que passará 

a cobrar a apresentação do 
Documento de Arrecadação 
da Receita Federal (Darf) com 
a doação específica ao FDCA. 
Esse fundo financia projetos 
que atuem na garantia da 
promoção, proteção e defesa 
dos direitos da criança e do 
adolescente.

“A medida deverá carrear 
mais recursos ao FDCA, o que 
permite vislumbrar futuras 
melhorias no acolhimento ins-
titucional, por exemplo, além 
de outras medidas protetivas 
previstas no Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente”, disse a 
autora da proposta, deputada 
Leandre (PV-PR).

Tramitação - O projeto 
tramita em caráter conclusivo 
e ainda será analisado pelas 
comissões de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

Da REDAÇÃO

Relatora e 
deputada 
Carmen Zanotto

Projetos para abertura de crédito serão votados

Dois projetos do Executivo 
serão votados na próxima 
sessão (31/08) que permite 
a abertura de crédito no or-
çamento do município. O pri-
meiro crédito é no valor de R$ 
1.250.000,00 para assinatura 
de convênio para a compra 
de caminhão pipa e de coleta 
seletiva que já foi aprovado na 
legalidade durante a sessão 
anterior e, agora, será votado 
pelo mérito.

O segundo PL é no valor de 
R$212.500,00 destinados à 
Emcop (Empresa Municipal de 
Construções Populares) para 
moradias urbanas. Junto, tem 
um crédito suplementar, no va-
lor de R$360.000,00 destina-
do para reforço das dotações 
orçamentárias também da Em-
cop, sendo R$45.000,00 para 
outros serviços de terceiros; 

R$60.000,00 para obrigações 
tributárias e contributivas e 
R$255.000,00 para obras e 
instalações.

Esta propositura acima será 
votado na legalidade, já que, 
na sessão anterior o vereador 
João Paulo Rillo pediu vistas do 
PL, por isso, ele voltará à pauta 
na proxima terça-feira (31), 
ainda em primeira discussão.

Na ocasião, Rillo explicou 
que pediu vistas por ter dúvi-
da sobre a destinação destes 
recursos e, também, se está 
destinando recurso que seria, 
inicialmente, para a Riopre-
toprev.

Na justificativa, o Executivo 
explica que ambos os Projetos 
de Leis “estão em conformi-
dade com a orientação do Tri-
bunal de Contas do Estado de 
São Paulo, no sentido de que 
as alterações orçamentárias 
sejam feitas por lei específica”.

Andressa ZAFALON 



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
29 de agosto de 2021 COTIDIANOCOTIDIANO

  

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

LUTO  - A coluna deseja condolências ao advogado 
Sérgio Parada pelo falecimento de sua mãe, a sempre 
simpática, Maria Parada, que faleceu no último fi nal de 
semana. 

VIDA DE ARTISTA - A aniversariante de setembro Fátima 
Bernardes ao lado do noivo Túlio Gadêlha. Em 2019, a 
apresentadora comemorou o aniversário com o deputa-
do e os seus fi lhos que chegaram de viagem. Este ano, a 
expectativa fi cou por conta dos comentários de que ela 
estava grávida. Fátima guardou os óvulos e falou que 
está pensando em engravidar mesmo que seja pelo mé-
todo in vitro. Por ser um método muito caro e demorado, 
o casal está estudando. Vale lembrar que ambos já são 
pais. 
AÇÃO EM MACEIÓ  -  A Secretaria de Segurança Pública 
de Alagoas (SSP-AL), por meio da Comissão Mulher Se-
gura, realizou no dia 18 de agosto uma ação de panfl eta-
gem no Centro de Maceió, com o objetivo de conscienti-
zar a população feminina sobre como procurar ajuda em 
casos de violência. O ato educativo faz parte das ações 
do Agosto Lilás, mês de conscientização sobre o comba-
te a violência contra a mulher.NUNCA É TARDE   -  Boris Casoy, jornalista com 65 anos de 

profi ssão, começou a cursar outra faculdade. Aos 80 anos, 
ele ingressou no curso de medicina veterinária na Universi-
dade Cruzeiro do Sul. Por causa da pandemia do novo coro-
navírus, o curso ainda não é presencial.

FILHO DE FAMOSOS  -  Caçula de Luciana Gimenez rou-
ba a cena em fotos ao lado da mãe. Lorenzo Gabriel, nas-
cido em fevereiro de 2011, é fi lho da apresentadora com o 
empresário Marcelo de Carvalho. Quando Lorenzo tinha 
5 anos, a Luciana foi em Nova York almoçar. O pequeno 
estava na mesa com a família, com todos almoçando. Em 
um dado momento, Lorenzo foi a porta do restaurante, 
viu o Mick Jagger passar e  chamou o músico. O acon-
tecimento foi engraçado e deixou todos com vergonha.

SORVETE - O artista plástico Juscelino Soares, presiden-
te da Casa de Cultura, recentemente escreveu um texto 
bonito falando sobre o sorvete. Segundo relatos históri-
cos, o sorvete veio da China há 4 mil anos e era feito a 
base de leite e arroz congelado. O imperador romano Nero 
mandou trazer neve e gelo das montanhas e misturou com 
frutas. O sorvete de coco queimado é muito famoso. Em 
Rio Preto, o sorvete já faz muito sucesso entre as crianças 
e os adultos, principalmente os de massa. Vale lembrar 
que o sorvete de leite de cabra é muito bom para diabetes 
(consultar o seu médico). A Celina esposa do Amaury Jr 
sempre que vem a Rio Preto faz questão de tomar um sor-
vete de amendoim que é muito gostoso. Inclusive, eu já to-
mei esse sorvete com ela e adorei. O sorvete é uma delicia 
tanto que inventaram até o juju, espécie de sorvete. Um 
estudo realizado por uma faculdade do exterior diz que 
as pessoas que gostam de açúcar e sorvete são carentes, 
porém nem todos concordam com a pesquisa.

NOVO ROMANCE - O jogador de futebol Neymar está na-
morando novamente. Bruna Biancardi e Neymar não estão 
mais se esforçando tanto para evitar fotos juntos. Embora 
ainda não façam imagens lado a lado, sozinhos, os dois 
tiveram a relação repercutido na imprensa internacional. 
O casal jantou juntos em frente à Torre Eiffel, na França.

RAINHA DO POP   -  Madonna completou 63 anos de idade 
com festa na Itália. A cantora reuniu amigos e familiares 
para a celebração e nesta publicou novas fotos da come-
moração. Em um clique raro, ela aparece posando com to-
dos os fi lhos reunidos.

PET PARK  
-  Durante a 
inauguração, 
Marcela Pinoti, 
o fi lho e a 
cachorrinha, 
a princesinha 
Mila.

ANIVERSARIANTE  -  No último dia 23, quem completou 
mais um ano de vida foi a Glória Pires. Ela recebeu uma 
declaração de amor muito linda da fi lha Cleo, que prepa-
rou um bolo para a mãe comemorar a data.

DOIS

Dois boletins de ocorrência 
sobre ameaças foram registra-
dos na Central de Flagrantes da 
Polícia Civil de Rio Preto nesta 
sexta-feira (27).

O primeiro ocorreu por volta 
das 17h30 no bairro Solo Sagra-
do. Um casal estava de moto, 
quando um homem saiu do in-
terior de um veículo levantando 
a camisa e mostrando uma arma 
de fogo. O autor era ex-namo-
rado da mulher e fez ameaças 
de morte contra ela e seu atual 
marido. Ao ver a arma, a vítima 
acelerou a moto e se deparou 
com uma viatura policial pouco 
depois, onde narrou o ocorrido.

O segundo caso aconteceu 
no bairro Vila Toninho e foi re-
gistrado às 18h. Uma mulher 
relatou aos policiais que tem 
sido ameaçada por outra mulher 
que frequenta a mesma igreja. A 
autora das ameaças alega que 
a vítima está devendo dinheiro 
para ela e que “vai pegar ela”.

As ameaças também tem 
ocorrido por WhatsApp, onde a 
autora diz saber onde a vítima 
mora e que vai perseguir ela. A 
vítima nega que tenha qualquer 
dívida com a mulher em questão 
e apresentou prints da conversa 
para os policiais.

Casos de 
ameaças são 
registrados

Vinicius LIMA 

Arquivo DHOJE

Baep descobre esquema 
de venda de bebidas falsas 

Três homens foram detidos 
pelo Batalhão de Ações Espe-
ciais de Polícia (Baep) de Rio 
Preto nesta sexta-feira (27) 
após os policiais descobrirem 
um esquema de venda de be-
bidas falsas.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a equipe do Baep estava 
em patrulhamento, quando 
avistou um veículo com três 
pessoas indo em direção ao via-
duto Jordão Reis, onde diversos 
moradores de rua costumam 
fazer consumo de drogas local. 
Desconfiados, os policiais de-
cidiram realizar a abordagem.

Ao revistar o veículo, encon-
traram dois litros de uísque da 
marca Jack Daniels, 5 selos de 
lacre e 5 plásticos com símbolo 
da marca Jack Daniels, além 
de uma máquina de cartão de 
crédito. Questionado pelos po-
liciais, os homens informaram 
que iriam entregar o uísque 

adulterado para outro indivíduo. 
Um dos homens também afir-
mou que é proprietário de um 
bar no bairro Parque da Cidada-
nia e que lá havia mais material 
adulterado.

Ao chegar no bar menciona-
do, encontraram mais uísque 
falsificado, com quatro garrafas 
cheias e quatro vazias. Na frente 
do bar, estava estacionado um 
carro com várias garrafas de 
Uísque e copos de acrílico. Os 
policiais constataram que todas 
as garrafas tinham uísque de 
baixa qualidade, mas com selo 
de alta qualidade.

Os policiais ainda foram na 
residência de dois dos indicia-
dos, onde encontraram mais 
garrafas vazias que seriam pre-
enchidas com o Uísque de baixa 
qualidade e selos de uísque de 
alta qualidade no qual essas 
garrafas seriam lacradas.

Todo o material foi apreen-
dido e os investigados foram 
conduzidos pelos policiais para 
elaboração da ocorrência.

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br

FLAGRANTE

Divulgação

Baep descobre esquema de venda de bebidas falsas 

R$ 1,9 MIL GOLPE OVERDOSE
Compra de celular 

termina em prejuízo

Um homem de 21 anos per-
deu R$ 1,9 mil após ser vítima 
de um golpe ao tentar comprar 
um celular pela internet.

Segundo o boletim de ocor-
rência, registrado nesta sexta-
-feira (27) em Rio Preto, o rapaz 
estava procurando adquirir um 
celular e encontrou um perfil 
nas redes sociais que lhe cha-
mou a atenção. Ele começou a 
negociar um Iphone 8 Plus com 
o suposto dono e ficou acertado 

que o pagamento seria feito 
através de PIX.

A vítima efetuou o pagamen-
to de R$ 1,9 mil e esperou três 
dias úteis, tempo informado 
para que o celular chegasse até 
o comprador. No entanto, a víti-
ma percebeu que foi bloqueada 
pelo autor e ao pesquisar a res-
peito do perfil na rede social, se 
deparou com diversas pessoas 
fazendo reclamações.

Diante dos fatos, o homem 
registrou o boletim e pede que 
o caso seja investigado pela 
Polícia Judiciária.

Vinicius LIMA 

Mulher perde R$ 35 mil 
na compra de veículo

Uma mulher de 27 anos re-
gistrou um boletim de ocorrência 
nesta sexta-feira (27) em Rio 
Preto depois de ter sido vítima 
de um golpe ao tentar comprar 
uma caminhonete Mitsubishi 
L200.

Segundo as informações, a 
vítima viu o anúncio da venda 
do veículo em uma rede social 
e iniciou as negociações com 
um homem que se apresentou 
como primo do proprietário do 
carro, informando que seu primo 
tinha um dívida com ele e que 
a venda do carro entraria como 
parte do pagamento, porém o 
real proprietário não poderia ter 
conhecimento, pois neste caso 
poderia não querer concretizar 
o negócio.

O pai da vítima foi até a 
cidade de Guaíra, onde conver-
sou com o proprietário, testou 

o veículo e foi informado que 
deveria depositar o dinheiro na 
conta do homem que iniciou as 
negociações. A vítima informou 
que depois de duas tentativas 
conseguiu depositar os R$ 35 
mil solicitados.

Após o depósito, a mulher 
enviou o comprovante para seu 
pai e também para o homem. 
Algum tempo depois, o proprie-
tário do veículo disse que não 
tinha recebido qualquer valor 
do rapaz que intermediou a 
negociação e que por isso não 
entregaria a caminhonete. Ao 
tentar entrar em contato com 
o homem, a vítima percebeu 
que tinha sido bloqueada e se 
tratava de um golpe.

A mulher tentou bloquear a 
transferência bancária, mas para 
isso foi exigido a apresentação 
do boletim de ocorrência. Ela 
ainda registrou que tem o desejo 
que o crime seja investigado 
pela Polícia Judiciária.

Vinicius LIMA 

Homem é encontrado 
morto em motel

Um homem de 41 anos 
foi encontrado morto em um 
quarto de motel na tarde desta 
sexta-feira (27) em Rio Preto.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima teria entra-
do no motel no bairro Jardim 
Itapema durante a madruga-
da, consumindo muita bebida 
alcoólica. Uma testemunha 
disse que passou em frente da 
janela do quarto e viu o homem 
sentado na cama, aparentando 
não estar muito bem.

Ela também relatou que ele 
seguia pedindo mais cerveja e 
quando a testemunha voltou 
ele estava passando mal, cha-
mando o Samu na sequência.

A equipe médica que com-
pareceu ao local atestou a 
morte às 14h45, tendo como 
causa provável a overdose. 

Na guia de encaminhamento 
de cadáver ainda consta que 
a vítima teria utilizado drogas 
durante a noite, mais especifi-
camente o crack.

A polícia ouviu a proprietária 
do motel e o cunhado da víti-
ma, sendo que a este último foi 
liberado o carro, o celular e a 
carteira da vítima. O corpo foi 
removido pela funerária.

Vinicius LIMA 
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DECLARAÇÕES

Abandono de Emprego

A empresa Leandro dos santos pastelaria me ,iscrita no 
CNPJ sob o n 10696991/0001-42.com sede a av dr fernando 
costa 1384,solicita o comparecimento do funcionario, YURI 
AUGUSTO MACHADO DA SILVA, CTPS N 00074390-00415/
SP, para prestar esclarecimentos sobre sua auséncia que 
ocorre desde 09/05/2021.Seu não comparecimento caracte-
rizará abandono de emprego,conforme artigo 482,aline "i" da 
CLT.

IFSP

Ministro da Educação inaugura campus 
do Instituto Federal em Rio Preto

O Ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, inaugurou na 
manhã deste sábado (28), em 
São José do Rio Preto, o 37º 
campus do Instituto Federal de 
São Paulo.

A instalação do campus do 
IFSP em Rio Preto foi anun-
ciada em abril de 2017, pelo 
então ministro da Educação, 
Mendonça Filho, em visita à 
cidade. Em setembro daquele 
ano, ele assinou a portaria 
que autorizou a implantação 
do campus.

A Prefeitura cedeu o prédio 
do antigo Cefam por 30 anos 
ao IFSP e o Ministério da Edu-
cação fez a reforma, estimada 
em mais de R $10 milhões. Em 
2018 foram realizadas audiên-
cias públicas e consultas para 
definir os eixos tecnológicos e 
os cursos oferecidos na cidade.

A Inauguração estava mar-
cada para 2020, porém, com 
a pandemia, o prazo precisou 
ser estendido. Em junho de 
2021 o prefeito Edinho Araújo, 

ao lado do diretor do Campus, 
Marcos Amorielle, anunciou a 
abertura de edital para 745 va-
gas em 21 turmas de 18 cursos 
de extensão.

Das 745 vagas disponíveis, 
70 foram exclusivas para profis-
sionais que atuam na Educação 
Básica da rede municipal de 
ensino. E 30 vagas para o curso 
“Cultura Africana e Afrodescen-
dente na Sala de Aula: Currículo 
e Prática Pedagógica” e 40 
vagas divididas em duas turmas 
de 20 pessoas para o curso de 
“Tecnologia e Gamificação Apli-
cada ao Ensino: Formação Do-
cente, Criatividade e Inovação 
em Sala de Aula”, de 60 horas.

Em julho deste ano o IFSP 
lançou mais um edital com 100 
vagas para curso técnico para 
educadores.

No final de julho, no dia 28, 
a Escola de Gestão Pública de 
Rio Preto e a direção do Ins-
tituto Federal assinaram uma 
parceria para oferecer cursos 
aos servidores com certificados 
reconhecidos pelo MEC.

Em agosto deste ano o 
IFSP também firmou parceria 

Da REDAÇÃO  
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

SAÚDE
Média de atendimentos 
no CAE cresce 43% nos 

últimos dois anos
A média de atendimentos 

por mês no Centro de Atendi-
mento Especializado (CAE) de 
Rio Preto apresentou um au-
mento nos últimos dois anos. 
Foram 20.526 consultas rea-
lizadas em 2019, uma média 
de 1.710 por mês. Em 2021, 
até o mês de julho, foram 
17.135 consultas, resultan-
do em uma média de 2.447 
atendimentos, um aumento de 
43% no período. Se o municí-
pio seguir com essa média até 
o fim do ano, poderá superar 
os 26.281 atendimentos con-
tabilizados em 2020.

“Existem dois fatores que 
eu acredito que tenham con-
tribuído para esse aumento 
de consultas. Um deles é que 
o CAE passou a atender pa-
cientes cardíacos e com risco 
de trombose no ambulatório 
anticoagulação, que antes 
tinha consultas em outros lo-
cais”, afirmou Fábio de Nazaré 
Oliveira, neurologista e diretor 

clínico do CAE.
Segundo o diretor, o ou-

tro fator foi o fato de mais 
pessoas conhecerem o CAE. 
“O CAE era muito menos co-
nhecido em anos anteriores, 
conforme a população foi 
se informando, houve esse 
crescimento na demanda por 
atendimentos”, comentou 
Fábio, ressaltando que os pa-
cientes são encaminhados do 
Centro Médico de Especialida-
des (CME) no Plaza Avenida 
Shopping.

Atualmente as especializa-
das disponibilizadas pelo CAE 
são: Ambulatório de geriatria; 
Ambulatório de neurologia – 
crônicos (idosos com Parkin-
son e demências); Ambula-
tório de média complexidade 
de psiquiatria; Ambulatório 
de tratamento de feridas 
crônicas; Ambulatório de INR 
(controle de anticoagulação); 
POT (Programa de oxigenote-
rapia domiciliar); Psicologia; 
Serviço social; Enfermagem; 
Fisioterapia e Nutricionista.

Vinicius LIMA 

Média de atendimentos no 
CAE cresce 43% nos últimos 
dois anos

DIA DE COMBATE

Vício em fumar é causa de 85% 
dos cânceres de pulmão

Agosto é o mês que reúne 
duas datas que guardam re-
lação de causa e efeito para 
a saúde das pessoas. No dia 
1º de agosto foi celebrado o 
Dia Mundial de Combate ao 
Câncer de Pulmão e neste 
domingo (29) é o Dia Nacional 
de Combate ao Fumo.  

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o 
vício em fumar é responsável 
por cerca de 85% dos casos de 
câncer de pulmão, o que mais 
mata no planeta.

No Brasil, cerca de 30 mil 
morrem por ano vítimas de 
câncer de pulmão, de acordo 
com o Instituto Nacional de 
Câncer (INCA). É a primeira 
causa de morte por câncer en-
tre homens e a segunda entre 
mulheres no país. A médica 
oncologista Amanda Laguna 
Cury, do hospital Austa em Rio 
Preto, chama a atenção para o 
fato de que as mortes, em sua 
grande maioria, são evitáveis.

“Ao abandonar o cigarro, 
narguilé e outras formas de 
consumo de tabaco, a pessoa 
reduz a chance de ter câncer, 
além dos enormes benefícios 
em termos de qualidade de 
vida. Sabemos da dificuldade 

que é largar o vício, mas a pes-
soa pode contar com o apoio 
de equipe multiprofissional de 
saúde para ajudá-lo neste ob-
jetivo”, afirmou a oncologista.

Um dos fatores que torna o 
câncer de pulmão ainda mais 
grave é o diagnóstico tardio, 
situação que ocorre em 75% 
dos casos. Muitas vezes o fu-
mante naturaliza os sintomas 
de tosse, pigarro e secreção, 
associando-os ao ato de fumar 
e subestima a possível evolução 
de um tumor. “Esta realidade 
é dramática porque as chan-
ces de sucesso no tratamento 
aumentam quando a doença é 

são tosse, escarro com sangue, 
falta de ar progressiva e ema-
grecimento.

A oncologista recomenda 
que fumantes atuais (que fu-
mam 30 maços/ano) ou que 
pararam de fumar  nos últimos 
15 anos e tem entre 55 e 74 
anos façam o rastreamento 
para detectar possível câncer. 
O rastreamento é feito através 
de Tomografia de tórax com 
baixa dosagem de radiação 
anualmente.

Segundo Amanda, o tra-
tamento, no estágio inicial da 
doença, é realizado através da 
cirurgia e, a depender, muitas 
vezes seguido de quimioterapia. 
Nos casos mais avançados, 
porém sem metástase, são 
indicadas quimioterapia e ra-
dioterapia.

“Pacientes que já possuem 
metástases, o tratamento con-
siste de quimioterapia, imuno-
terapia ou agentes alvo molecu-
lares a depender das mutações 
encontradas no tumor. O câncer 
de pulmão é uma das doenças 
oncológicas que mais mostra 
evidências de se beneficiar de 
terapias-alvo e de imunotera-
pias, tratamentos da era da 
medicina de precisão”, afirmou 
a oncologista.

Da REDAÇÃO

diagnosticada em fase inicial”, 
ressaltou Amanda.

Segundo um levantamento 
da Sociedade Americana de 
Câncer, quando a doença é 
descoberta ainda restrita ao 
pulmão, o paciente tem 60% 
de chance de estar vivo após 
cinco anos. A taxa de sobrevida 
em cinco anos cai para 33% 
quando a doença se espalhou 
para os linfonodos e, quando 
há metástase, a taxa é de 
apenas 6%.

Infelizmente, os primeiros 
sintomas da doença surgem já 
quando atinge estágios mais 
avançados. Os mais frequentes 
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Oncologista Amanda 
Laguna Cury, do hospital 
Austa em Rio Preto

VEJA CRONOGRAMA

Rio Preto começa vacinar adolescentes esta semana

Rio Preto inicia na próxima 
segunda-feira (30) a vacinação 
contra a Covid-19 em ado-
lescentes. A vacinação será 
escalonada por idade, sendo: 
adolescentes de 17 anos na 
segunda-feira (30), 16 anos 
na terça-feira (31) e 15 anos 
na quarta-feira (1).

As vacinas serão aplicadas 
nos seguintes locais: Swift (das 

8h às 16h); Shopping Cidade 
Norte (das 8h às 14h) e Unida-
des de Saúde (das 8h às 14h).

Para ser vacinado, o ado-
lescente deve apresentar do-
cumento com foto e CPF e 
comprovante de residência de 
Rio Preto em nome dos pais e/
ou responsáveis. O público po-
derá se vacinar sem a presença 
de um adulto, no entanto, o 
responsável deverá assinar 

um termo de responsabilidade, 
que deve ser apresentado na 
sala de vacina. O termo está 
disponível para impressão no 
Portal da Prefeitura e também 
nas unidades de saúde (Termo 
de Assentimento Livre e Escla-
recido).

Para esta etapa, o municí-
pio recebeu 12.066 doses da 
vacina Pfizer, exclusivamente 
para adolescentes de 15 a 17 
anos. Na etapa anterior, que 
incluiu adolescentes de 12 a 
17 anos com comorbidades, 
deficiência, gestantes e puér-
peras, 919 foram vacinados 
(até 26 de agosto).

Cadastro - Rio Preto aguar-
da a chegada de nova remessa 
de doses para dar continuidade 
à vacinação de primeira dose 
em adultos. A Prefeitura abriu 
um cadastro para disponibilizar 
a esse público doses remanes-
centes provenientes da vacina-

ção de segunda dose.
Na sexta-feira (27) o ca-

dastro foi disponibilizado para 
adolescentes de 12 anos ou 
mais para doses remanes-
centes da vacina Pfizer. Para 
se cadastrar, o munícipe deve 
acessar o Portal da Prefeitura: 
https://www.riopreto.sp.gov.br/
vacinacovid/.

Segunda dose - A vacina-
ção de segunda dose continua 
na próxima semana, sendo que 
a segunda dose de Coronavac 
estará disponível nas unidades 
de saúde, das 8h às 14h, Sho-
pping Cidade Norte, das 8h às 
14h e Swift, das 8h às 16h.

Já a AstraZeneca estará 
disponível nas unidades de 
saúde apenas nas unidades de 
saúde. A vacinação de segunda 
dose do imunizante continua 
antecipada para todos que 
receberam a primeira dose em 
Rio Preto até o dia 15 de junho.
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com a Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) para oferecer cur-
so gratuito de licenciatura em 
pedagogia.

O Campus São José do Rio 
Preto do IFSP tem como objeti-
vo oferecer cursos de Formação 
Inicial e Continuada (FIC) na 
modalidade de Educação a Dis-
tância (EaD). Tem capacidade 
para atender 1.400 alunos nos 
mais variados níveis de ensino: 
cursos técnicos, cursos de gra-
duação, cursos de pós-gradua-
ção e cursos de Educação para 
Jovens e Adultos (EJA).

“É uma honra estar ao lado 
do Ministro da Educação inau-
gurando um equipamento como 
este, que irá trazer mais desen-
volvimento para Rio Preto e toda 
a região. Temos certeza que em 
breve, esse local estará cheio 
de jovens e adultos que irão se 
desenvolver nas mais diferentes 
áreas do conhecimento”, disse 
o prefeito.

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, elogiou as insta-
lações do campus, os funcioná-
rios e falou sobre o protagonis-
mo dos professores.

“No nosso governo valoriza-
mos a base, o alicerce, estamos 
investindo muito na educação 
básica e também na educação 
tecnológica e científica. Por 

isso, no nosso governo, vamos 
valorizar ainda mais os profes-
sores, eles serão os protagonis-
tas no pós-pandemia”, afirmou 
o ministro.

Outras informações sobre 
os cursos disponíveis no cam-
pus do Instituto Federal de Rio 
Preto podem ser obtidas pelo 
site: https://sjp.ifsp.edu.br/
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Outback, um show de sabores, 
faz 7 anos no Shopping IguatemiO Outback Stea-

ckhouse, rede 
m u n d i a l  d e 
Food Service, 

completou 7 anos em Rio 
Preto. Dia 1º de julho de 
2014, quando abriu as 
portas no Iguatemi Sho-
pping Center o Outback 
Steakhouse não sabia que 
estava entrando na vida 
dos rio-pretenses de forma 
tão definitiva, avassaladora 
e, surpreendentemente, 
deliciosa. 

A sócia proprietária, 
Anne Royo, diz que o “Ou-
tback Rio Preto foi muito 
aguardado pelo público 
da região”. O restaurante 
tem capacidade para 270 
pessoas. Foi o sétimo do 
Grupo a abrir as portas no 
interior paulista. Anne lem-
bra que a “marca rapida-
mente conquistou clientes 
e muitos fãs não apenas 
em Rio Preto, mas em toda 
região”.

O Outback não é apenas 
um Food Service, é muito 
mais do que isso. O Outba-
ck é um estilo sofisticado 
de vida, um espaço onde o 
consumidor é transportado 
para um universo lúdico e 
prazeroso. É uma experi-
ência parecida com uma 
grande viagem por sabores 
exóticos que nosso paladar 
sertanejo nunca imaginou 
que existissem antes do 
“jeito australiano de sentir 
o sabor da vida” ser apre-
sentado aos rio-pretenses.

Devagar, a qualidade e 
os sabores ganharam os 
consumidores que desco-
briram um universo paralelo 
à rotina do seu dia a dia.

“Somos aquele momen-
to de descontração que os 
nossos fãs sempre bus-
cam, aquela quebra de 
rotina. E por isso, estamos 
presentes nos momentos 

de lazer como também nos 
almoços e jantares dos dias 
de semana. Fazemos parte 
da vida de nossos clientes 
como um todo”, diz Anne.  

ck não vem apenas dos 
sabores. “O atendimento 
próximo e descontraído, o 
ambiente, tudo é pensado 
para que o cliente tenha um 
momento de celebração, 
seja ele qual for”, come-
mora. 

Foram sete anos de um 
relacionamento que cres-
ceu, ganhou fãs adoles-
centes, jovens, famílias 
inteiras e se sofisticou. Para 
chegar aqui, no entanto, 
como todos os segmentos 
produtivos, teve que passar 
pela pandemia

Ela castigou o setor de 
bares e restaurantes. Foi 
necessário se reinventar 
rapidamente. Ser criativo. 
E em uma operação rápida 
realizada pela franquia, com 
treinamento intensivo, im-
plantou o Delivery. O siste-
ma permitiu que nenhuma 
loja do grupo espalhada 
pelo país, incluindo a de Rio 
Preto, fosse afetada pela 
retração econômica. Na 
contramão do setor, cresce 
20% ao ano.

Para Anne, “um dos se-
tores que mais precisou se 
adaptar aos novos hábitos 
dos consumidores foi o de 
bar e restaurante. Os res-
taurantes passaram a usar 
a criatividade para atender 
seus clientes e conseguir 
atrair cada vez mais pesso-
as aos pedidos da operação 
via delivery”.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Inspirado na cultura australiana a rede chegou com cortes e pratos especiais e transformou a gastronomia em Rio 
Preto 

Para ela, “o bom desem-
penho da marca está ligado 
ao valor da relação com 
cada cliente. As pessoas 
estão sempre em busca de 

compartilhar bons momen-
tos e nós estamos sempre 
criando novas razões para 
que esses momentos sejam 
especais”. E diz que “é um 

prazer enorme poder ofe-
recer o que o Outback tem 
de melhor para São José do 
Rio Preto”.

O sucesso do Outba-

Outback dentro da sua casa

“O Outback foi uma das 
marcas que investiu nesse 
segmento em 2020. Durante 
todo o ano, a rede de restau-
rantes se preocupou em fazer 
com que seu canal delivery 

se tornasse cada vez mais re-
levante, proporcionando uma 
experiência completa e especial 
para o consumidor”, afirma. Ela 
leva o Outback para dentro da 
casa do consumidor. “Rapida-

mente implantamos o delivery 
em Rio Preto e tivemos diversos 
lançamentos, inclusive alguns 
criados especialmente para as 
entregas”, explica. 

O serviço de entrega acabou 
sendo uma descoberta para os 
fãs dos sabores únicos do res-
taurante. Um programa especial 
que agregou valores ao sabor 
dos pratos.

O Delivery do Outback en-
trega ao consumidor um Kit 
com orientação para ele repro-
duzir em casa o ambiente do 
restaurante. Indica o espaço 
ideal, o tom da luz e um canal 

no YouTube com uma playlist 
com as músicas australianas 
que inundam o ambiente do 
restaurante.

Além das especiarias mais 
desejadas do restaurante, ele 
inventou produtos e preparou 
combos “para que os clientes 
pudessem aproveitar um #Mo-
mentoOutback sem sair de 
casa. Pelo seu DNA inovador, 
no Outback sempre priorizamos 
oferecer aos nossos consumi-
dores experiências completas 
e inesquecíveis”, diz a proprie-
tária.

Hoje, o serviço de entrega é 

parte importante da operação, 
a cidade e região têm potencial 
para que ele continue crescen-
do. Ele foi fundamental para 
manter as vendas durante a 
pandemia. Por isso, mesmo 
após essa fase, ele se manterá 
como “uma estratégia impor-
tante para continuar a fidelizar 
mais fãs”.

                                                                                                                                                     
Pós - O Grupo australiano 

pouco sentiu a pandemia no 
Brasil, país onde a rede mais 
fatura em todo o mundo. “Os 
clientes de Rio Preto e da região 
podem esperar ainda mais ino-

vação e experiências únicas, 
divertidas e de altíssimo pa-
drão para seu #MomentoOu-
tback, conta Anne. As filas nas 
lojas voltaram.

O Outback consegue agra-
dar consumidores de todos os 
perfis e idade. De adolescente 
a famílias inteiras. “Aqui todo 
mundo é bem-vindo e bem 
atendido pelos nossos Ou-
tbackers”. Depois do sucesso 
dos Fondues Outback duran-
te parte do inverno, Anne 
sugere opções para os dias 
mais frios”: “sopas, vinhos e 
massas”.
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Serviço
Nome: Outback Steakhouse 
Rio Preto 7 anos
Início: 1º de julho de 2014
Local: Térreo do Shopping 
Iguatemi
Espaço: 615 m² de área e 
capacidade para 270 clientes

EXPOSIÇÃO

MOTOS DE PAPELÃO
O Shopping Cidade Nor-

te acaba de lançar a 
exposição “Arte Fora 

da Caixa”, que é assinada 
pelo youtuber Henry Gonçalves 
Martins dos Santos, 20 anos, 
morador da Vila Elmaz, região 
norte de Rio Preto. Duas pai-
xões, por motos e desenhos, 
resumidas em uma arte que 
mescla sustentabilidade e 
criatividade. A exposição segue 
até o dia 5 de setembro e o 
horário de visitação gratuita é 
o mesmo horário do centro de 
compras, serviços, entreteni-
mento e lazer.

Faz parte do DNA do Sho-
pping Cidade Norte incentivar e 
realizar ações culturais criativas 
que revelem novos talentos, 
além de promover o incentivo 
a sustentabilidade, por meio 
da importância da reciclagem.

“Estamos empolgados com 
a exposição do Henry por unir 
essa paixão por motos e valori-
zar a arte sustentável, por meio 

do papelão e outros materiais 
recicláveis. Isso sem contar que 
ele mora próximo ao shopping 
e nos enche de orgulho ter a 
oportunidade de compartilhar 
com o nosso público um pouco 
da sua trajetória artística”, afir-
mou Elaine Morilia, gerente de 
marketing do Shopping Cidade 
Norte.

A exposição “Arte Fora da 
Caixa” propõe uma viagem pelo 
processo criativo de Henry e, 
claro, traz a coleção completa 
dele, oferecendo uma experi-
ência única para o público do 
Shopping Cidade Norte.

“O nosso público é exigente 
e espera por ações, campanhas 
e novidades. E a exposição do 
Henry mostra o quanto quere-
mos dar voz e espaço a estes 
artistas jovens, principalmente 
da nossa região, que é mais 
populosa de Rio Preto e vive em 
constante desenvolvimento”, 
disse Elaine.

Uma das criações do you-
tuber que chama mais atenção 
na exposição é a potente BMW 

R1200. A réplica da moto que 
é sonho de consumo de quem 
é apaixonado por motos, fa-
bricada em tamanho real em 
papelão e canos de PVC, é rica 
em detalhes como: lanternas, 
faróis, discos de freio, radia-
dores, banco e, claro, o motor. 
Ela levou quatro meses para ser 
fabricada manualmente.

Já a réplica, em tamanho 
real, da moto POP 110 está 
entre as preferidas do público 
jovem por conta da economia, 
praticidade e versatilidade. 
Pintada nas cores originais do 
veículo, a réplica da POP 110 
foi feita com papelão, arames, 
parafusos e canos de PVC.

A moto Yamaha XT 660 R foi 
lançada como um dos principais 
produtos de ponta da Yamaha, 
com foco em agilidade e ideal 
para quem busca uma motoci-
cleta de personalidade. A répli-
ca, em tamanho real, da moto 
XT 600 R também faz parte da 
exposição “Arte Fora da Caixa”, 
realizada pelo Shopping Cidade 
Norte. O destaque desta criação 
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fica por conta do motor que está 
sendo montado com papelão, 
arame, parafusos, canos de 
PVC e, claro, muita criatividade.

“Espero que o público curta 
bastante as minhas criações 
em exposição aqui no Shopping 
Cidade Norte. É a primeira vez 
que monto uma exposição com 
as minhas réplicas e estou 
aproveitando a interação com 
o público para ouvir sugestões 
para a fabricação das próximas 
réplicas, além de gravar vídeos 
para o meu canal no Youtube”, 
disse Henry.

Youtuber - O canal de 
Henry no Youtube, o robertahor-
net, conta atualmente com 193 
mil inscritos. O vídeo postado 
em dezembro do ano passado 
sobre a fabricação da Honda 
CB600F Hornet R1200, feita 
de papelão, canos de PVC e em 
tamanho real, já bateu a marca 
impressionante de 1,2 milhão 
de visualizações.

Henry se inscreveu na pla-
taforma Youtube em setembro 
de 2019 e seus vídeos somam 
cerca de 12 milhões de visu-
alizações. O youtuber também 

divulga conteúdo sobre o pro-
cesso de suas criações, desde 
o desenho até o acabamento 
final, nas redes sociais: Insta-
gram, TikTok e Twitter.

SERVIÇO:
Exposição: “Arte Fora da 

Caixa” – Shopping Cidade Norte;
Assinada pelo youtuber 

Henry Gonçalves Martins dos 
Santos;

Data: até o dia 5 de se-
tembro;

Local: próxima a entrada 
principal do shopping.
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COM A FLEXIBILIZAÇÃO DA 
PANDÊMIA, O CONSUMIDOR 

VOLTA A INVESTIR EM 
LAZER E DIVERSÃO

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com
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Após 18 meses de 
isolamento social 
em decorrência 
da pandemia, 

já é possível afi rmar que o 
consumidor está mudado: mais 
digital, mais exigente e também 
mais dinâmico. Afi nal, para 
manter uma comunicação efetiva 
entre empresas e clientes, foi 
necessário apostar na tecnologia, 
na digitalização, nos novos 
hábitos de consumo. Mas a 
questão que não quer calar é: 
agora, com reabertura total do 
comércio, quais são as tendências 
de consumo que estão ditando o 
mercado no Brasil?
 Aparentemente, o lazer é uma 
delas.
  Ao Analisar o comportamento 
de consumo, nos revela 
alguns dos hábitos novos do 
consumidor no último trimestre. 
Os gastos que mais chamam 
a atenção foram as atividades 
relacionadas ao lazer, que 
representaram um aumento 

expressivo de compras. E o 
turismo, tão assolado pela 
pandemia, é um dos que mais 
cresceu.
 Tanto linhas aéreas quanto 
hotéis, motéis e pousadas seguem 
a mesma linha de proporção da 
recuperação, dando sinais de 
volta. 

A retomada do turismo em 
números
O turismo, que teve queda de 
90% no faturamento durante os 
piores períodos da pandemia, 
começa a dar sinais da retomada. 
Essa retomada, além de refl etir 
um avanço no calendário de 
vacinação, também está bastante 
relacionada à convivência com o 
vírus. Portanto, a fl exibilização 
das medidas de isolamento, a 
vacinação e o uso de máscaras 
têm tido um efeito importante na 
mobilidade e no turismo..
 Os números ainda não são ideais 
se comparados ao período de 
pré-pandemia, mas se mostram 
otimistas diante da retomada da 
economia.
Boa parte desse retorno da estada 
em hotéis e pousadas, assim 
como a compra de passagens 
aéreas, vale destacar, também 
estão muito relacionadas à 
adaptação desses ambientes à 
pandemia. Os hotéis tiveram 
uma rápida readequação de seus 
ambientes tanto para comportar 
os hóspedes com mais segurança 
quanto para abrir espaço para 
o conceito de anywhere offi ce 
(trabalhar de qualquer lugar).

Mais amor, por favor
Se a pandemia foi motivo para 
muitos casais se divorciarem pela 
convivência diária — até mesmo 
para trabalhar —, o novo cenário 
revela que o amor veio em 
contramão às separações. Depois 
do período de  confi namento  em 
casa, os brasileiros investiram 
em festas de casamento, 
especialmente aqueles que vieram 
tirar o atraso da comemoração 
em decorrência do isolamento.
A celebração, foi um dos 
destaques de consumo do 
segundo trimestre desse ano. E 
elas têm ocorrido mesmo com as 

restrições sanitárias, respeitando 
protocolos de segurança. 
Com um aumento no retorno de 
casamentos, os itens relacionados 
a ele também apresentaram 
crescimento.
Ainda assim, vale destacar 
que os números, mesmo que 
promissores, também seguem 
abaixo do faturamento registrado 
antes da pandemia — uma queda 
de 51% se comparados os valores 
de 2021 e 2019.

Lazer, bem-estar e atividades 
correlacionadas
Outro destaque vem no lazer. 
O  consumo relacionado às 
atividades de bem-estar, por 
exemplo, teve aumento de 90,7% 
em comparação com o segundo 
trimestre do ano passado. Entre 
essas atividades, constam spas, 
centros estéticos, massagistas, 
manicures e produtos de cuidado 
com o corpo e a pele.
Além do autocuidado, cresceu 
também o lazer fora de casa. 
Os bares que antes tinham 
seus espaços fechados, mesas 
e cadeiras recolhidas, puderam 
comemorar a retomada de sua 
clientela. Um resultado ainda 
abaixo do esperado para o 
momento pré-pandemia, mas 
bem otimista à situação atual.
Muitos desses estabelecimentos, 
vale lembrar, foram mantidos por 
causa do delivery. A compra de 
alimentação por apps de delivery, 
sobretudo para compras de 
mercado, provavelmente será um 
comportamento que vai fi car aí 
no cenário pós-pandêmico. 
E dentro do lazer, houve um 
aumento bem considerável 
da experiência da diversão, 
como cinemas, boliches, 
sinucas, parques e escolas de 
dança tiveram seu faturamento 
aumentado, bem como, o setor 
de locomoção de transporte 
também acompanhou o 
crescimento.
Assim, nota-se que o consumidor 
tem dado sinais de retomada 
após tanto tempo em casa. 
Com o avanço no calendário de 
vacinação, portanto, os resultados 
para o futuro devem ser ainda 
mais promissores.

FIZ UM PIX  ERRADO?

        Entre em contato com o seu 
banco imediatamente e solicite o 
estorno.
       O banco pedirá a Restituição 
para a pessoa que recebeu o PIX 
errado.
       Caso a pessoa recuse a 
devolver, registre  um boletim de 
ocorrência  junto à  Polícia Civil 
e procure um advogado para ação 
judicial. 

BANCO DEVE INDENZAR 
POR LIGAÇÕES 
EXCESSIVAS?

      A realização de diversas 
ligações ao celular do consumidor 
ainda que referente a débito 
existente  e reconhecido  
con� gura abuso, nos termos do 
artigo 42 do Código de Defesa 
do Consumidor, ultrapassando 
o exercício regular de direito e os 
meros dissabores do cotidiano, 
pois atenta contra a paz do 
consumidor.

FIZ UM  SAQUE NO CAIXA 
ELETRÔNICO, MAS NÃO 
SAIU O DINHEIRO, E 
AGORA?

      Segundo o Decreto 
6523/2008 da Febraban,os 
bancos tem o prazo de até 5 dias 
úteis para solucionar o problema 
e devolver o dinheiro para o 
cliente.

      Se esse prazo não for 
cumprido, procure os órgãos 
de defesa do consumidor  de 
sua cidade com todos os 
comprovantes em mãos para 
tentar uma conciliação com a 
instituição � nanceira. 

SAMUEL CASTRO DE LIMA – Estudante
SAMUEL –   O 
CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR 
APRESENTA UM 
CONJUNTO E NORMAS 
ESPECÍFICO PARA A 
TUTELA JURISDICIONAL 
COLETIVA DOS 
CONSUMIDORES? 

SOS -   Não. O CDC optou 
por dispor acerca de normas 
atinentes à estruturação 
dos processos coletivos 
em geral (não apenas dos 
consumidores), e ele, neste 
aspecto, sempre deve ser 
interpretado de forma 
conjunta com o LACP, 
formando um microssistema 
apto a amparar o 
operador do Direito em 
tais modalidades de ação. 
Desse modo, as disposições 
constantes acerca da tutela 
coletiva no CDC não se 
aplicam exclusivamente 
à proteção dos interesses 
do consumidor, tendo em 
vista a necessidade da sua 
conjunta interpretação com 
o LACP, por força do art. 0 
daquele e do art. 21 desta.

SAMUEL –   COMO FICA 
A LEGITIMIDADE PARA 
A PROPOSITURA DAS 

AÇÕES COLETIVAS? 

SOS -   A regra normalmente 
existente é a da 
denominada legitimidade 
ordinária, entendida no 
aspecto de que cabe ao 
titular do direito material 
lesado pleitear a sua tutela 
jurisdicional. Contudo, 
quando ocorre uma lesão 
a um direito coletivo, a 
legitimidade ordinária não 
se mostra su� ciente para 
exigir do causador do dano, 
a responsabilidade que lhe 
deve ser atribuída, tendo 
em vista as di� culdades de 
se deixar, para cada lesado, 
o ajuizamento da demanda, 
tanto no seu aspecto 
econômico, de antecipação 
de custa, quanto no seu 
aspecto probatório.
Em fase disso faz-se 
necessária a legitimidade 
do direito material para o 
� m de atribuir a titularidade 
da sua postulação em 
juízo, por intermédio de 
uma demanda, ou seja, 
possibilitando a um terceiro 
defender, em nome próprio, 
um direito alheio, o que 
somente pode ocorrer nos 
casos expressos em lei (art. 
6º do CPC).
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Sindalquim faz 
assembleias
Entrega da pauta ao sindicato patronal vai 
acontecer no dia 10 de setembro - pedido é 
INPC cheio e mais 2% de ganho real 

O Sindalquim (Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas) 
inicia a próxima segunda-feira 
(30) assembleias nas em-
presas do setor Químico e de 
Reciclagem.

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindicato, 
é o momento dos trabalhado-
res tomarem conhecimento 
da pauta de reivindicações e 
na oportunidade outros temas 
relacionados a mudanças da 
legislação trabalhista que está 
sendo discutida no Congresso 
Nacional (MP 1045).

O pedido da reposição da 
inflação do período acumulada 
que pode ficar na casa dos 9% 
mais 2% de ganho real. A pre-
visão é concluir as assembleias 
até o dia 9 de setembro isso 
porque no dia 10 acontece a 
entrega da pauta ao sindicato 
patronal. 

As duas categorias tem 
aproximadamente 4 mil traba-
lhadores. 

As reservsas para uti l ização o rancho devem ser feitas por telefone  

O Rancho de 
Pesca dos Frentis-
tas no município de 
Cardoso (127,2 Km 
de Rio Preto) está a 
disposição da cate-
goria que quer um 
momento de lazer e 
diversão.

 A Prefeitura de 
Cardoso nesta nova 
fase de transição 

Rancho dos Frentistas 
do Plano São Paulo 
liberou a ocupação 
de 50% do rancho. 

Dos oitos ran-
chos apenas quatro 
podem ser utiliza-
dos neste momento 
sendo que por conta 
desta restrição as 
reservas podem ser 
feitas apenas pe-
los frentistas sócios 

sem a possiblida-
de que convidados 
nesta fase da rea-
bertura.Os frentis-
tas podem fazer a 
reservar de segunda 
a sexta-feira exclusi-
vamente pelo telefo-
ne do sindicato, 17 
3219-9700. 

Acesse do site
www.sinpospe-

troriopreto.com.br 
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Fechada Convenção de Serralheria e Carpintaria 

O Siticom (Sindicato dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção e Mobiliário) fechou mais uma 
Convenção Coletiva desta vez do setor de Serralha-

ria e Carpintaria.
Segundo Nelson Ioca, presidente do sindicato, o percentu-
al conquistado foi de 8,9% a ser aplicada de forma retroati-
va a data base da categoria 1º de junho. Com o percentual 
o novo piso vai para R$ 1.534,00. 
Por sua vez ficou garantido uma cesta básica de 30 kg ou o 
Tíquete Alimentação de R$ 323,90. 
A PLR (Participação nos Lucros e Resultados) conquista-
da para os trabalhadores foi de R$ 778,00 a ser pago em 
duas vezes de R$ 389,00 cada, sendo a primeira em abril 
de 2022 e a segunda em outubro de 2022.

Fechada Convenção 
Coletiva 2021 de 

Institutos de Beleza

O SETH (Sindicato dos Empre-
gados em Turismo e Hospitalidade) 
fechou a Convenção Coletiva dos 
trabalhadores de Institutos de 
Beleza.

Segundo Sergio Paranhos, 
presidente do SETH, as tratativas 
foram complicadas isso porque o 
setor foi um dos que foram muito 
atingidos por conta das restrições 
impostas pela pandemia da Co-
vid-19 ficando diversos meses 
sem poderem funcionar. Apesar de 
tudo isso o sindicato conquistou a 
reposição de 100% da inflação do 
período para o piso que serão rea-
justados em 8,89% (INPC – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
do período) .

Cesta Básica – o valor da 

Cesta Básica foi para R$ 83,22 
por mês. 

Conquista – nas tratativas 
deste ano o SETH conquistou 
para os trabalhadores do setor de 
Institutos de Beleza o Beneficio 
(Bem Estar Social) no qual a 
categoria terá diversos benefícios, 
como por exemplo: benefício pós-
-cirúrgico, ortopédico, alimentar 
por afastamento, kit natalidade, 
creche, cesta básica, casamento, 
psicológico, aposentaria, kit esco-
la, nutricional e muitos outros que 
contam na Convenção assinada. 

Paranhos destaca que este 
benefício abrange não somente 
os funcionários destes estabele-
cimentos com carteira assinada 
como também os profissionais 
(autônomos ou MEIs) que atuam 
nestes Institutos de Beleza. 
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Cabeleireiros R$ 1.508,12 Manicures R$1.373,35 

Depiladores R$ 1.390,50 Maquiadores R$1.479,95

Consultor de Beleza R$ 1.366,00 Esteticistas R$ 1.508,12 

Ajud. de Cabelereiro  e  Ajud. de Depilador R$ 1.364,77 

Ajud. de Esteticista R$ 1.364,77 Gerentes R$ 1.666,16 

Caixas R$ 1.372,13 Recepcionista R$ 1.372,13 

Recep. Externos R$ 1.364,77 Estoquistas R$ 1.364,77 

Demais funções R$ 1.364,77 

Com isso os novos pisos passam a ser os seguintes para 
empresas não aderentes ao Refis:

As empresas que fazem parte do Refis poderão consultar 
nos novos pisos no site do SETH nos próximos dias. 

www.sindicatoseth.com.br

Sindhoteleiros rejeita 
proposta patronal 
abaixo da inflação 

O Sindhoteleiros (Sindi-
cato dos Trabalhadores no 
Comércio Hoteleiro, Bares, 
Restaurantes e Similares) 
participou de mais uma ro-
dada de negociação com o 
sindicato patronal na última  
terça-feira (24).

Segundo Leandro Lucas 
de Sousa, presidente do 
Sindhoteleiros, infelizmente 
as tratativas não avançaram 
muito, pois os represen-
tantes do patronal apre-
sentaram uma proposta de 
apenas 3,5% - bem aquém 
da inflação acumulada do 
período que foi de 9,25% 
(1º de julho data base) – 
onde o percentual seria 
repassado para os traba-
lhadores apenas em março 
de 2022. “Por tudo que 

passamos estamos apenas 
requisitando a reposição da 
inflação”, destacou Sousa 
– o presidente se referi aos 
prejuízos do setor que foi um 
dos mais atingido por conta 
das restrições impostas 
para combater a pandemia 
da Covid-19.

Por conta do impasse 
uma nova rodada de nego-
ciação foi agendada para o 
dia 02 de setembro. 

O sindicalista salienta 
que foi feita uma contra-
proposta e ele espera que o 
sindicato patronal a avalie e 
traga um algo melhor para 
os trabalhadores que estão 
se empenhando para a 
recuperação do setor com 
a retomada total das ativi-
dades econômicas neste 
momento. 
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GANHADORES:

R$ 500,00 Vale Compras: Vinicius Isidoro de Souza 
(Super Muffato JK)

Caixa Térmica: José Raimundo Garcia dos Santos 
(Leroy Merlin)

Kit Churrasco c/ Taboa de Carne: Marcos Pereira Candeia 
(TexVel Industria de Roupa no Jardim Planalto) 


