
Bares podem levar dois anos para 
recuperar perdas da pandemia
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58ª EXPO RIO 
PRETO 2020-2021 
Ao lado de lideranças po-

líticas e representantes do 
agronegócio Edinho desta-
cou a coragem do governo 

em acreditar no evento. 
“Estamos superando essa 

pandemia. Ouvi elogios 
sobre a estrutura do nos-

so recinto. Rio Preto se 
inova e cresce por todos 
os lados. Vamos sempre 

investir mais para o desen-
volvimento desta cidade”, 

disse. Pág.A2

Auferville, uma história de luta por infraestrutura 
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A Associação Nacional de 
Restaurantes (ANR) realizou 
nova pesquisa da série Co-
vid-19 que aponta que 62% 
dos restaurantes, bares, ca-
fés e lanchonetes ainda não 
recuperaram as vendas em 
relação à pré-pandemia, na 
comparação de julho de 2021 
com julho de 2019.  Inclusive, 
segundo a pesquisa, essa total 
recuperação pode levar dois 
anos ou mais. Empresários de 
Rio Preto confirmam as dificul-
dades na retomada e reaber-
tura da economia.     Pág.A2

Helena, de filha dos 
sonhos a blogueirinha
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Estiagem derruba registros de 
casos de dengue em Rio Preto
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Saiba quais 
projetos estão na 
pauta da Câmara 

nesta semana

CPI vai analisar 
licitação de 2011 

do transporte 
coletivo

Golpes online 
aumentam, 

prometem amor 
e até emprego
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Sessão da 
Câmara 
começa 

às 15h da 
próxima 

terça

A Câmara de Rio Preto pode 
ter duas sessões ordinárias às 
terças-feiras. É isto que de-
termina projeto de Resolução 
que será votado nesta sema-
na. A pauta de projetos conta 
ainda com outros oito itens: 
três vetos totais do Poder 
Executivo, um projeto de Lei 
Complementar, uma proposta 
de emenda à Lei Orgânica e 
3 projetos de Lei. A sessão 
começa às 15h.       Pág.A3

O presidente da CPI do 
Transporte, vereador Robson 
Ricci (Republicanos), promo-
veu diligência no Departamen-
to de Licitações da Prefeitura 
na tarde desta sexta-feira, dia 
1. O objetivo foi ter acesso ao 
processo licitatório que, em 
2011, definiu as empresas 
Itamarati e Circular Santa 
Luzia como responsáveis pelo 
transporte urbano no municí-
pio.    Pág.A3

Conheça os  
alimentos que 
ajudam na 
prevenção e 
combate ao 
câncer de mama

Pág. A5

Pais criam rifa 
para pagar 

tratamento do 
filho de 2 anos

Dona Elza 
diagnosti-
cado pela 
segunda 
vez com 

cãncer de 
mama

Fran, proprietário do Toiço 
Bar em Rio Preto
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Caridade na ONU
Em 2013, a Organização das 

Nações Unidas instituiu em seu 
rol de datas celebrativas o 5 de 
setembro como o Dia Interna-
cional da Caridade.

A ONU afirma que a Caridade 
pode contribuir na promoção 
do diálogo entre pessoas de 
diferentes civilizações, culturas 
e religiões, assim como a so-
lidariedade e a compreensão 
mútua. E reconhece os esforços 
das organizações caritativas e 
de particulares nesse propósito.

A Caridade sustenta a vida 
humana

É um tema muito presente em meus artigos, pois considero 
ser imprescindível à nossa sobrevivência. Aproveito o ensejo 
para lhes adiantar pequeno trecho de O Capital de Deus, livro 
que estou preparando, com muito cuidado, no qual apresento 
algumas das palestras que proferi, a partir da década de 1960:

Meditemos sobre esta passagem do Apóstolo João, na 
sua Primeira Epístola, 4:20: “Se alguém disser: Amo a Deus, 
e odiar a seu irmão, é mentiroso; pois aquele que não ama a 
seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê”.

Caridade, criação de Deus, é o sentimento que mantém o 
ser vivo nas horas de tormenta de sua existência. Se você me 
disser que não precisa de Amor, está equivocado, ou equivoca-
da, enfermo, ou enferma... Em resumo, trata-se simplesmente 
disto: Amor, sinônimo de Caridade, de que tanto carece a 
sociedade míope, obumbrada pela cultura insidiosa, mantida 
por aqueles que provocaram, para os povos, as desgraças to-
das que ensanguentam a História e que nos põem em perigo 
constante. Até quando?

A Caridade sustenta a vida humana. O jornalista Francisco 
de Assis Periotto, ao ouvir essas minhas palavras, completou-as 
assim: “no pão e na decência”.

Elevado espírito social
O avanço tecnológico tem derrubado muitas fronteiras e 

feito algumas desabar sobre outras. Entre elas, econômicas e 
sociais. Contudo, a globalização não vai impedir a diversidade. 
Porquanto, se mundializa, dá também expressão ao regionalis-
mo. De várias formas, todo mundo influencia todo mundo. No 
entanto, barreiras, em diversas partes do planeta, ainda tornam 
cada vez mais distantes ricos de pobres. Isso pode resultar 
em consequências profundas, em amplitude internacional, a 
exemplo do fim do Império Romano. Entretanto, desta vez, tais 
transformações poderão provocar providências inusitadas até 
em corações de pedra, antes contrários ao pragmático espírito 
de Caridade, que serão levados a pensar que existem algumas 
coisas vitais, até mesmo para eles, como... a compaixão. (...) 
Caridade não é pífio sentimentalismo, a que alguns gostariam 
de reduzi-la. Acertou, pois, quando escreveu o grande Joaquim 
Nabuco (1849-1910): “À luta pela vida, que é a Lei da Natu-
reza, a religião opõe a Caridade, que é a luta pela vida alheia”.

Não seria essa a função de um verdadeiro político? O que 
seria mais importante para o fortalecimento das comunidades 
do que esse elevado espírito social?

É possível igualmente esperarmos do alto significado da 
Caridade, na atitude diária, o completo caminho da verdadeira 
independência de nossa Pátria.

Caridade é assunto sério.

José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

ARTIGO 

58ª EXPO Rio Preto 2020-2021

Com mais de mil animais Expo Rio Preto 
é lançada oficialmente

O prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo (MDB) lançou 
oficialmente neste sábado, dia 
2, a 58ª EXPO Rio Preto 2020-
2021 – Edição Especial Julga-
mentos. Devido as medidas de 
restrições para o combate a 
Covid-19 neste ano o evento 
não contou com público.

Ao lado de lideranças po-
líticas e representantes do 
agronegócio Edinho destacou 
a coragem do governo em 
acreditar no evento. “Estamos 
superando essa pandemia. 
Ouvi elogios sobre a estrutura 
do nosso recinto. Rio Preto se 
inova e cresce por todos os 
lados. Vamos sempre investir 
mais para o desenvolvimento 
desta cidade”, disse.

O secretário estadual da 

Agricultura, Itamar Borges 
(MDB), afirmou que Rio Preto 
é centro de referência em to-
das as áreas, em especial do 
agronegócio. Ele adiantou que 
no próximo dia 14 o governa-
dor João Doria virá a cidade 
para anunciar a retomada do 
programa Melhor Caminho 
que recupa estradas vicinais 
por todo o estado. “Serão 5 
mil quilômetros de estradas 
vicinais recuperadas. Vamos 
também até o fim do ano des-
tinar mais de 260 veículos para 
a patrulha rural”, destacou.

O secretário municipal de 
Agricultura, Pedro Pezzuto, 
adiantou que para o próximo 
ano 100% dos pavilhões de 
exposição do gado estará refor-
mado. “Para este ano melho-
ramos a estrutura em 50% dos 
pavilhões. Para o ano que vem 

vamos investir mais ainda em 
nosso parque de exposições.”

A Expo acontece no Recinto 
de Exposições ‘Alberto Bertelli 
Lucatto’’. Neste sábado, estão 
ocorrendo julgamentos das ra-
ças Simental, Guzerá, Tabapuã 
e Indubrasil.

As provas da raça Simental 
na EXPO Rio Preto envolvem 
cerca de 70 animais de cria-
dores da região de São José 
do Rio Preto e de outras loca-
lidades de São Paulo. Para os 
pecuaristas, a feira rio-pretense 
representa a retomada das 
atividades do Simental após 
a fase crítica da pandemia da 
Covid-19.

“Chegamos a realizar uma 
exposição nacional de modo 
virtual, envolvendo cerca de 
700 animais. Retomar os jul-
gamentos presenciais é muito 

significativo, ainda mais na 
EXPO Rio Preto, que se des-
ponta como uma das mais bem 
organizadas de São Paulo”, diz 
Francisco Araújo Mendonça, o 
Neto, que representa a Asso-
ciação Brasileira de Criadores 
das Raças Simental e Simbrasil 
(ABCRSS) na região.

A feira
Consolidada no circuito 

agroempresarial, após inter-
valo de quase dois anos, a 
EXPO Rio Preto voltou a ser 
realizada neste ano em um 
cenário de controle na circu-
lação do coronavírus, avanço 
da campanha de vacinação 
e flexibilização das atividades 
econômicas. Mesmo com to-
dos os protocolos de segurança 
contra o vírus, a 58ª edição é 
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Lançamento da Expô Rio Preto 2021

PESQUISA

Bares podem levar até dois anos 
para recuperar perdas da pandemia

A Associação Nacional 
de Restaurantes (ANR) rea-
lizou nova pesquisa da série 
Covid-19, em parceria com 
a consultoria Galunion, es-
pecializada no mercado food 
servisse, e com o Instituto 
Foodservice Brasil (IFB) que 
aponta que 62% das em-
presas entre restaurantes, 
bares, cafés e lanchonetes 
ainda não recuperaram as 
vendas em relação à pré-
-pandemia, na comparação 
de julho de 2021 com julho 
de 2019.  Inclusive, ainda 
segundo a pesquisa, essa 
total recuperação pode levar 
dois anos ou mais.

Esse é o caso do André 
Barrenha, que é proprie-
tário do Bar Santo Espeto 
em Rio Preto há quase 7 
anos. “Hoje a referência de 
faturamento em relação a 
2019, por exemplo, quando 
não existia a pandemia, é 
60% menor em volume de 
vendas. Ainda não temos um 
bom retorno, porque o perfil 
do meu cliente é mais fami-
liar e conservador, ficando 
ainda restrito e com receio 
de sair de casa”, explica o 
empresário.

A pesquisa também re-
velou que o nível de endi-
vidamento das empresas 
do setor segue alto no país: 
55% dos bares, restauran-
tes, cafés e lanchonetes se 
declaram endividados. Des-
se total, 78% devem para 
bancos, 57% estão com im-
postos em atraso, 24% têm 
dívidas com fornecedores e 
14% afirmam ter pendências 
trabalhistas. Do total de en-
dividados, 48% afirmaram 
que devem levar mais de 
dois anos para pagar seus 
débitos e 63% disseram 
que vão aderir a planos de 
parcelamento, como o Refis 
e outros anunciados pelos 
governos (federal, estadual 
ou municipal).

Esses dados foram co-

lhidos entre os dias 12 de 
agosto e 8 de setembro, 
com 800 empresas de di-
versos perfis (de redes a 
independentes) de todos 
os estados brasileiros, que 
representam 22.907 lojas, 
das quais 67% estão loca-
lizadas nas ruas e outras 
22% em shoppings e cen-
tros comerciais. É o maior 
estudo já feito até hoje no 
Brasil durante a pandemia, 
envolvendo o setor de food 
servisse. O André não che-
gou a fazer empréstimo, 
mas vendeu seus próprios 
bens para mater o estabe-
lecimento aberto.

Já o Fran, proprietário do 
Toiço Bar, também em Rio 
Preto, está com uma dívida 

ou seguras para voltarem à 
normalidade. Portanto, ainda 
levará tempo, talvez mais de 
dois anos, para voltar àquela 
situação que tínhamos em 
2019, por exemplo”, explica.

Para o economista, é pre-
ciso levar em conta o tempo 
que o país ficou com uma 
nova rotina imposta pela 
pandemia e obrigou todos 
a terem novos hábitos. “É 
provável que aquela rotina 
que tínhamos antes, não 
tenhamos mais. Uma vez 
que as pessoas mudaram 
seus hábitos e, por exemplo, 
passaram a se alimentarem 
em casa, pedindo por plata-
formas digitais, recebendo 
o pedido na porta, podendo 
escolher um cardápio amplo 
e digital no conforto dentro 
de casa”, ressalta.

José Mauro também des-
taca o surgimento de novos 
negócios atrelados à mo-
dernidade. “Uma estratégia 
é combinar atendimento 
presencial com o on-line. 
Uma empresa física e outra 
on-line, para que o cliente 
possa consumir sem sair de 
casa, mas também possa ter 
a opção de sentar em uma 
mesa acompanhado de seus 
familiares ou amigos”.

“Adaptar ao novo cenário 
deve ser sim uma visão de 
rotina do empreendedor, 
para suportar essa travessia 
nesse período de retomada 
econômica”, conclui José 
Mauro.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

nos cartões de créditos de, 
pelo menos, R$50 mil. “Eu 
inaugurei meu bar em maio 
de 2021, no meio da pan-
demia. Fui prejudicado por 
dois lockdowns e precisei de 
R$ 30 mil para reabrir, mais 
o que estou gastando mês 
a mês para manter, o que 
deve totalizar, atualmente, 
em torno de R$ 50 mil, fora 
as dívidas que já paguei”, 
ressalta.

O DHoje entrou em con-
tato com o economista rio-
-pretense, José Mauro, que 
traçou um panorama sobre a 
situação atual. “A pandemia, 
embora esteja sendo con-
trolada, ainda não acabou. 
Muitas pessoas ou famílias 
não se sentem à vontade 

Hoje a referência 
de faturamento em 
relação a 2019, por 

exemplo, quando não 
existia a pandemia, é 

60% menor em volume 
de vendas

“

”

André Barrenha, que é proprietário 
do Bar Santo Espeto em Rio Preto há 
quase 7 anos. 

Divulgação

exclusiva para julgamentos de 
raças, campeonato leiteiro e 
outras competições do setor. 
Em cumprimento às medidas 
sanitárias, não haverá presen-
ça de público, sendo fechada 
para criadores.

A Expo Rio Preto tem co-
ordenação-geral da Secretaria 
Municipal de Agricultura e 

Abastecimento, coordenação 
institucional da Acirp (Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de São José do Rio Preto) e a 
inédita coordenação das raças 
zebuínas pela ABCZ (Asso-
ciação Brasileira dos Criado-
res de Zebu), além de apoio 
institucional da Unirp (Centro 
Universitário de Rio Preto).
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OLÍMPIA

CPI vai analisar 
dados do processo de 

licitação de 2011

O presidente da CPI do 
Transporte, vereador Robson 
Ricci (Republicanos), promo-
veu diligência no Departamen-
to de Licitações da Prefeitura 
na tarde desta sexta-feira, dia 
1. O objetivo foi ter acesso ao 
processo licitatório que, em 
2011, definiu as empresas 
Itamarati e Circular Santa Luzia 
como responsáveis pelo trans-
porte urbano no município.

Ricci estava acompanhado 
de assessores e foram recebi-
dos pelo diretor de Licitações e 
Contrato, Wanderley Aparecido 
de Souza, que se prontificou 
a entregar ao presidente da 
comissão cópia de todos os 
documentos que integram a 
licitação.

“Solicitei o processo lici-
tatório para a gente verificar 
tudo. É um trabalho minucioso. 
A partir do momento que esta-
mos numa CEI, é um trabalho 

desgastante. Além das oitivas, 
são mais de 20 pessoas inqui-
ridas, faz parte esse montante 
de documentos. Queremos 
verificar se há algum tipo de 
erro dentro de tudo que a gente 
vem acompanhando”, afirmou 
Ricci.

Independente - O 
presidente da CPI afirmou 
ainda que os trabalhos de 
investigação legislativa não 
serão afetados pelo fato de o 
Ministério Público ter arquivado 
inquérito que apurava também 
a superlotação no transporte 
coletivo em tempos de pande-
mia de Covid-19.

“Quero deixar claro para a 
população, a CEI não acabou. 
No caso do MP, respeitamos o 
trabalho, mas é trabalho deles. 
O nosso é completamente di-
recionado aqui na Câmara. Va-
mos continuar as investigações 
e colher novos depoimentos. 
Vamos continuar nessa luta.”

Da REDAÇÃO

TRANSPORTE COLETIVO

LEGISLATIVO

Comitiva vai à São Paulo pedir cursos 
para a Etec com foco no turismo

Uma comitiva de Olímpia, 
liderada pelo prefeito Fer-
nando Cunha e o deputado 
federal Geninho Zuliani, es-
teve na capital paulista na 
última semana para debater 
a possibilidade de ampliação 
da Escola Técnica Estadual 
(Etec) Professor José Carlos 
Seno Júnior. As autoridades e 
alguns empresários do setor 
de turismo foram recebidos 
pela diretora-superintendente 
do Centro Paula Souza (CPS), 
Laura Laganá.

O grupo de Olímpia tam-
bém aproveitou a oportuni-
dade para apresentar o mu-
nicípio e debater os rumos da 
educação. A ideia é implantar 
futuramente novos cursos do 
eixo tecnológico de Turismo, 
Hospedagem e Lazer, uma vez 
que a cidade é um polo desse 
setor e carece de mão de obra 
qualificada.

“A ampliação da Etec é 
um grande anseio de toda 

a comunidade olimpiense. 
Com o aumento das instala-
ções, teremos a oportunidade 
de oferecer novos cursos, 
principalmente àqueles que 
carecem de mão de obra quali-
ficada no município. A principal 
demanda, inclusive, vem do 
setor hoteleiro, que tem se 

Fatec (Faculdade de Tecnologia 
do Estado de São Paulo) na 
cidade. “Com mais de três mi-
lhões de turistas que recebe-
mos por ano, as oportunidades 
de emprego têm aumentado 
e trade turístico vem nos soli-
citando cada vez mais cursos 
de capacitação profissional, 
voltados exclusivamente para 
o setor de serviços”, concluiu 
Cunha.

Além do prefeito e do depu-
tado, participaram do encontro 
a secretária municipal de Turis-
mo e Cultura, Priscila Foresti, e 
os empresários Jorge Noronha, 
Rafael Almeida e Ronald Re-
mond. Representando o CPS, 
além da diretora-superinten-
dente, estavam presentes na 
reunião a coordenadora de 
Infraestrutura em exercício, 
Bruna Ferreira, a assessora 
técnica do Gabinete da Su-
perintendência, Sônia Char-
pentier, e a coordenadora de 
projetos no eixo tecnológico de 
Turismo, Hospitalidade e Lazer, 
Bruna Fiore.

Andressa ZAFALON 

expandido cada vez mais e 
necessita de profissionais es-
pecializados e que atendam o 
perfil do mercado”, ressaltou o 
prefeito de Olímpia, Fernando 
Cunha.

Aproveitando a oportunida-
de, as autoridades pleitearam 
também a instalação de uma 
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LOTEAMENTOS

Comitiva vai à São Paulo pedir cursos para a Etec com 
foco no turismo

Alex PELICER

Auferville: uma história de descaso, 
abandono e luta por infraestrutura

O Auferville de Rio Preto, 
composto com cinco bairros 
e sete mil lotes, continua sem 
receber investimentos básicos 
de infraestrutura. São quatro 
loteamentos perto da Vila Azul 
e um próximo do distrito de 
Talhado. A maioria das famílias 
instaladas atualmente está no 
Auferville 3.

Na época do lançamento 
a Prefeitura emitiu atestado, 
confirmando que os loteamen-
tos estavam com as obras de 
infraestrutura regularizadas e 
os lotes poderiam ser comer-
cializados. Os moradores ao 
iniciarem a construção das 
residências perceberam que 
não haviam as obras atestadas 
pela Prefeitura. Em 2001 a ir-
regularidade foi comprovada. A 
construtora não realizou obras 
básicas como asfalto, redes 
de água e esgoto e energia 
elétrica.

Em maio de 2019 o juiz 
substituto da 1ª Vara da Fa-
zenda de Rio Preto, Zurich Oliva 
Costa Netto, concedeu prazo 
de 90 dias para a Prefeitura 
apresentar plano de regulariza-
ção dos cinco loteamentos do 
Auferville, aprovados em 2000, 

pela Câmara Municipal.
Em janeiro do mesmo ano, 

após embates que chegaram 
até ao Supremo Tribunal Fe-
deral, a Justiça determinou 
as obras de infraestrutura no 
Auferville. Pela decisão que não 
cabe mais recurso, a Prefeitura 
e os responsáveis pelo lotea-
mento, o grupo Aufer, teriam de 
arcar com os custos das obras.

A Prefeitura cumpriu a de-
cisão e realizou estudos para 
dimensionar quais intervenções 
deverão ser realizadas. Con-
forme prevê determinação da 
Justiça, naquele momento, as 
obras deveriam ser feitas no 
prazo de três anos, ou seja, até 
o ano de 2022, caso contrário, 
a Prefeitura ficaria sujeita a 
multa diária de R$ 10 mil.

Estimativas dão conta de 
que seriam necessários cerca 
de R$ 100 milhões para regu-
larização total dos loteamentos 
Auferville.

O outro lado - O 
jornal DHoje fez uma série de 
questionamentos à Prefeitura 
de Rio Preto sobre o processo 
de regularização dos loteamen-
tos Auferville. Entre eles se exis-
te prazo para início das obras 
de infraestrutura, se estão 
sendo feitas intervenções nos 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

loteamentos e se a Prefeitura 
acredita que tem responsabili-
dade na regularização.

Por meio de nota a Pro-
curadora-Geral do Município 
informou que “o processo do 
Auferville está suspenso”.

Eterna espera - A 
decisão judicial que obriga in-
vestimentos no Auferville acen-
deu uma luz de esperança nos 
moradores dos loteamentos. 
A reportagem do Jornal DHoje 
esteve no Auferville 3, na região 
da Vila Azul. Logo na entrada do 
loteamento muita sujeira, casas 
abandonadas e mato alto. O 
cenário é típico de uma “cidade 
fantasma”.

Parte das ruas conta com 
asfalto, no meio de casas ainda 
não concluídas pode se obser-
var outras residências finaliza-
das em um padrão elevado. Em 
outras é possível ver a placa de 
“vende-se”. A estimativa é de 
que no Auferville 3 pelo menos 
100 famílias vivem no local. 
Sem rede de água e esgoto elas 
ficam à mercê da visita de ca-
minhões-pipa da Prefeitura para 
fazer o abastecimento de água.

Segundo o motorista Domin-
gos Aparecido Pereira, de 51 
anos, o que mais é urgente no 
momento são a energia elétrica 

e rede de esgoto. “Energia é 
do poço de água. Nós mesmos 
montamos, em dois relógios, 
que divide a energia para 50 
casas”, diz.

Sobre a falta da rede de 
esgoto ele alerta para outro 
problema. “Já está infiltrando no 

solo. Isso é preocupante porque 
pode gerar doenças”. A dona de 
casa Nilsa Alves da Silva, de 70 
anos, diz que viver no Auferville 
é uma luta diária. “O mato cres-
ce, os bichos aparecem. Tem 
escorpião, cobra. Ainda esta-
mos aguardando as promessas 

do passado”, diz ela.
Rosana Nicésio, proprietá-

ria de um terreno no Auferville, 
afirma que sem investimen-
tos o local não representa 
nenhum benefício. “Está lá 
parado. Não tem o que ser 
feito”, afirma.

Veja a pauta da Câmara da próxima terça-feira
A Câmara de Rio Preto 

pode ter duas sessões or-
dinárias às terças-feiras. É 
isto que determina projeto de 
Resolução que será votado 
nesta semana.

De autoria da vereadora 
Claudia de Giuli (MDB) a pro-
posta prevê que a primeira 
sessão comece às 9 horas 
com encerramento às 13 ho-
ras e a segunda das 14 horas 
e término às 18 horas.

O projeto deixa claro que 
só será confirmada a pre-
sença dos vereadores caso 
ele esteja presente durante 
todo o decorrer da sessão. Na 
ausência, o parlamentar terá 
desconto no salário.

Consta na justificativa que 
o projeto tem como objetivo 
“permitir maior eficiência 
dos trabalhos legislativos, 
ampliando o horário de du-
ração para as discussões e 
encaminhamentos durante as 
sessões, privilegiando os dois 

momentos, seja o Expediente 
e a Ordem do Dia, dada a re-
levância do trabalho legislativo 
e a necessidade do debate e 
discussões das proposituras”.

A proposta já conta com 
os votos favoráveis dos  ve-
readores Anderson Branco 
(PL), Bruno Marinho (Patriota), 
Bruno Moura (PSDB), Celso 
Peixão (MDB), Rossini Diniz 
(PL), Francisco Júnior (DEM), 
Jorge Menezes (PSD), Julio 
Donizete (PSD), Paulo Pauléra 
(Progressistas) e Odélio Cha-
ves (Progressistas).

O presidente da Câmara, 
Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta) já se posicionou contrário 
a realização de duas sessões 
no mesmo dia. Segundo ele, 
a adoção da medida “dificulta 
a participação popular e pode 
resultar em apontamentos por 
parte do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE).

O projeto será votado em 
regime de urgência, ou seja, 
legalidade e mérito juntos. 
Caso aprovada a proposta 

segue para sanção ou veto do 
prefeito Edinho Araújo (MDB).

Outros destaques - A pauta 
de projetos conta ainda com 
outros oito itens: três vetos 
totais do Poder Executivo, um 
projeto de Lei Complementar, 
uma proposta de emenda à 
Lei Orgânica e 3 projetos de 
Lei.

Os três vetos do prefeito 
Edinho Araújo atingem proje-
tos promulgados pela Câmara, 
como o de autoria do presi-
dente Pedro Roberto (Patrio-
ta), que estabelece normas 
para o correto descarte de 
máscaras de proteção indivi-
dual, utilizadas no período de 
pandemia, para evitar even-
tuais transmissões do novo 
coronavírus, principalmente 
envolvendo catadores de re-
síduos sólidos e garis.

O segundo veto na pauta 
é ao projeto de Paulo Pauléra, 
que autoriza a liquidação de 
débitos de contribuintes com 
o município por meio da dação 

em pagamento de imóveis. E 
o terceiro veto é a proposta de 
Bruno Marinho (Patriota), que 
proíbe o reajuste em contas 
de água durante o período de 
pandemia no município. Para 
rejeitar os vetos, são neces-
sários nove votos.

Projeto do vereador Elso 
Drigo Filho (Psol) institui no 
Calendário Oficial do Municí-
pio a “Semana da Diversidade 
LGBTQIA+”, que será realiza-
da anualmente na semana 
que compreender o dia 28 de 
junho para ações e atividades 
de promoção de debate e a 
educação em direitos huma-
nos. Esse projeto será votado 
em primeira discussão, assim 
como o de Francisco Júnior 
(DEM), que obriga a Prefeitura 
a divulgar em seu site oficial 
o estoque e os medicamentos 
disponíveis nas farmácias pú-
blicas municipais, para ciência 
do cidadão que necessita de 
determinado fármaco.

A sessão começa às 15 
horas.

Raphael FERRARI 

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

DESTAQUE  - A beleza da mulher brasileira

PRIMAVERA -  Daniel Rondano e Mateus Silva curtem 
tarde quente, em chácara nos arredores de Rio Preto 

DO ANONIMATO AO ESTRELATO -  Sabrina Sato está de 
volta à programação da Globo após pouco menos de vin-
te anos, isso porque o Canal Viva vai reprisar o BBB3. A 
jovem começou sua carreira como bailarina do Domingão 
do Faustão, mas não fi cou famosa. Ela foi chamada pela 
Globo para integrar o elenco do BBB3. Sabrina saiu na 
oitava semana, mas alcançou o estrelato, sendo chamada 
para posar na Playboy.

MCDIA FELIZ -  A Funfarme iniciou a venda antecipada dos 
tickets da 33ª edição do McDia Feliz. A ação acontecerá no 
dia 23 de outubro e o voucher  do sanduíche BigMac, no 
valor de R$ 17, já está disponível nos pontos de venda. Os 
pontos de vendas são: Captação de Recursos da Funfarme 
(Ramal 5189); Caixa HCM (Localizada na Recepção da inter-
nação – Ramal 3207); World Games – Rio Preto Shopping 
e Plaza Shopping; Centro de Pediatria – Plaza Shopping; 
Clínica de Vacinas Santa Clara – Shopping Iguatemi; Baby 
Clin Pediatria– (Rua Amadeu Segundo Cherubini, 505 – Vila 
São Manoel); Cristal Cosméticos (Rua Tiradentes, 2925 – 
Centro) e Clínica Pediátrica Dra. Ziló (Rua Rio Preto, 3258 
– Vila Redentora).

SUSTO  -  Sabrina Sato desmarcou alguns de seus com-
promissos para poder dar atenção e cuidar melhor de sua 
fi lha. A Zoe, de 2 anos, teve sinal de febre e preocupou a 
apresentadora.

BELEZA - Priscila D. Furlaneto Carretero
MÊS DA AMAZÔNIA -  A Natura Ekos promove deba-
te com Guardiões da Floresta. Para celebrar o Mês da 
Amazônia, a marca reúne defensores da vida na fl oresta. 
Será realizada uma série de diálogos fundamentais que 
discutem a importância de nossas ações para manter a 
fl oresta em pé. 

ANIVERSARIANTE DE SETEMBRO  - Amaury Jr.

MUNDO DIGITAL

Helena, filha dos sonhos e 
blogueirinha rio-pretense

Helena Rodrigues 
de Andrade com-
pleta dois ani-
nhos neste sába-

do (2) e é a mais nova “blo-
gueirinha rio-pretense” com 
quase 20 mil seguidores no 
Instagram. Claro que a Hele-
na ainda não sabe apertar o 
‘rec’, nem conversar sozinha 
durante os 15 segundo de 
stories, mas ela conta com 
uma ajuda muito especial: 
a mamãe Juliana Rodrigues 
Tomaz de Andrade.

Juliana é mãe de pri-
meira viagem e contou ao 
DHoje como tudo começou. 
“A Helena é meu sonho de 
infância, porém, depois que 
casei, descobri que era in-
fértil. Fiz vários tratamentos 
para gerar, sem sucesso. 
Mas eu tinha certeza que 
a minha Helena iria chegar, 
pois ela foi gerada no meu 
coração muito antes do meu 
ventre. Quando as expecta-
tivas estavam acabando, eu 
engravidei”, conta Juliana, 
que tem 28 anos.

Segundo a mamãe da He-
lena, a gestação foi tranquila, 
no entanto, uma semana 
após o parto a Juliana ficou 
muito triste, se sentindo só e 
vazia. “Por mais que estives-
se realizada e feliz, me sentia 
só”, ressalta.

Em consulta, a obstetra 
de Juliana alertou para a 
depressão pós-parto e para 
a hiperlactação, que é uma 
síndrome em que o corpo 
da mulher produz mais leite 
materno do que o necessário 
para amamentar o bebê. “Eu 
já havia feito tratamento para 
depressão e a depressão 
pós-parto veio como efeito 
rebote”, explica Juliana.

Com medo de tomar re-
médios e prejudicar a ama-
mentação e a doação de leite 
para o Banco de Leite, Juliana 
não procurou ajuda, até que 
um dia recebeu a visita de 
uma amiga que também 
tem uma filha blogueirinha 
e a incentivou a criar um 
Instagram para falar sobre 
a maternidade e, ao mesmo 
tempo, ocupar a cabeça com 
algo novo.

“Minha amiga criou o perfil 
e eu comecei a estudar sobre 
instagram, engajamento e o 
perfil da Helena começou a 
receber seguidores e passei 
a conhecer outras mães e 
compartilhar relatos. Então, 
tornaram a Helena uma blo-

gueirinha. A ideia era para 
que o desconhecido (insta-
gram) fosse uma ferramenta 
de distração enquanto eu 
ficava sozinha”, relata a mãe.

No Instagram, Juliana 
apresenta conteúdos da faixa 
etária da Helena, ou seja, 

Andressa ZAFALON 
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de um a dois anos. Por ser 
pedagoga, Juliana geralmente 
realiza atividades pedagógi-
cas incentivando a leitura, 
a parte sensorial, a fala, e 
vai ampliando os desafios 
conforme o desempenho nas 
propostas. “Levo o instagram 

porém, eu sempre tive a plena 
consciência dos perigos que 
envolve a Internet e eu tomo 
os cuidados necessários para 
que as postagens preservem a 
integridade dela e a localização 
real nunca é divulgada. Além 
disso, os seguidores dela são 
filtrados, assim como comen-
tários”.

Em relação às atividades 
que estimulam o desenvol-
vimento dos bebês, Juliana 
conta que o brincar faz parte 
de todo o processo de desen-
volvimento das crianças e é 
uma das principais atividades 
que naturalmente as crianças 
experimentam.

A mamãe da Helena ainda 
complementa explicando que 
a bebê não é vidrada em ce-
lulares. “Ela gosta mesmo é 
de cozinhar, ninar as bonecas, 
brincar com brinquedos não 
estruturados, correr, se lambu-
zar e explorar os elementos da 
natureza”, conclui.

Para quem quiser conhecer 
mais sobre o conteúdo do ins-
tagram da Helena, é só seguir 
@hellenaarodrigues.

Depressão - O psi-
quiatra Júlio César de Souza, 
explicou ao DHoje o que é a 
depressão pós-parto e o quanto 
as mães sofrem com essa sín-
drome. “A depressão pós-parto 
é uma doença psiquiátrica 
grave que acomete até 25% 
das mulheres no puerpério cau-
sando um grande sofrimento 
mental. Geralmente surge na 
segunda ou terceira semana 
após o parto, apresentando sin-
tomas como tristeza, angústia, 
desânimo, perda de interesse 
por atividades, insônia, perda 
de apetite, baixa autoestima, 
perda de energia e sintomas de 
rejeição ao bebê. A depressão 
pós-parto tem tratamento e por 
isso o ideal seria procurar um 
especialista na área da saúde 
mental para poder avaliar e 
manejar o caso”.

A Helena é meu sonho de infância, 
porém, depois que casei, descobri que 
era infértil. Fiz vários tratamentos para 

gerar, sem sucesso. Mas eu tinha certeza 
que a minha Helena iria chegar, pois ela 
foi gerada no meu coração muito antes 

do meu ventre

“

”

20 mil 
Seguidores no Instagram

de um modo em que respeite 
a infância da Helena, o brincar 
e o momento dela. Os vídeos 
são feitos nos momentos dela 
e as fotos são registradas na 
espontaneidade dela”, frisa a 
mamãe.

Atualmente, o instagram 
da Helena tem quase 20 mil 
seguidores e a “blogueirinha 
rio-pretense” também se 
tornou modelo de algumas 
marcas de roupas, calçados 
e acessórios. “Eu recebo con-
vites das lojas pelo direct do 
instagram para que a Helena 
represente a coleção. Ela já 
fez provador até para Santa 
Catarina e calçados de Biri-
gui. Aqui em Rio Preto ela já 
fez provador de coleção para 
as marcas Casinha Surpresa, 
TPZ, Mav ibaby, Sophia baby, 
Unique e outras”.

Helena foi convidada para 
ser embaixadora do Circo 
SuperStar, que está fazendo 
temporada em Rio Preto, e 
conheceu o Patati e Patatá, 
além de fazer vídeos e cantar 
com eles.

Como pedagoga, Juliana 
fala sobre a exposição da 
filha na internet e o quanto 
essas “brincadeiras” ajudam 
no desenvolvimento de um 
bebê. “No início recebi inúme-
ras críticas de que eu estava 
expondo muito minha filha, 

etária da Helena, ou seja, propostas. “Levo o instagram 

Helena Rodrigues 
de Andrade 
completou dois 
aninhos ontem

Fotos: Divulgação



A-5Jornal
São José do Rio Preto, domingo
03 de outubro de 2021COTIDIANO

COVID-19

Prefeitura começa vacinar trabalhadores 
da saúde com dose de reforço amanhã

A Prefeitura de Rio Preto 
começa a vacinar os trabalha-
dores da saúde com a dose 
adicional da vacina contra a 
Covid-19 na próxima segun-
da-feira (4). Para receber 
essa dose, os profissionais 
devem ter tomado a segun-
da dose há pelo menos seis 
meses.

A vacinação será feita nos 
seguintes locais: Swift, das 
8h às 16h (por atendimento 
interno); Shopping Cidade 
Norte, das 8h às 14h e Uni-
dades de Saúde, das 8h às 
14h.

Os trabalhadores da saúde 
que receberam a segunda 
dose em Rio Preto devem 
comparecer às salas de va-
cina portando documentos 
pessoais com foto e CPF, 
comprovante de vacinação 
e comprovante de função. 

Os trabalhadores do Hospital 
de Base, que correspondem 
a 50% do público apto a 
receber a dose adicional, 
serão vacinados na própria 
Instituição.

O município recebeu 12 
mil doses do Estado para 
vacinar esse público com as 
doses adicionais. A aplicação 
das doses adicionais continua 
também para os seguintes 
grupos: Idosos de 60 anos 
ou mais com pelo menos 
seis meses de imunização de 
segunda dose e adultos com 
alto grau de imunossupressão 
com pelo menos 28 dias da 
dose única ou segunda dose. 
Para esses dois públicos, as 
doses estarão disponíveis 
no Shopping Cidade Norte e 
unidades de saúde e demais 
equipamentos públicos, das 
8h às 14h.

Primeira dose
Todas as doses recebidas 

para a continuidade da vaci-

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

nação de primeira dose em 
adultos foram utilizadas nesta 
quinta e sexta-feira. Munícipes 
de 12 anos ou mais que ain-
da não receberam a primeira 
dose devem se cadastrar no 
Portal da Prefeitura de Rio 
Preto no cadastro de doses 
remanescentes, informando 
nome, CPF, endereço, telefone 
e data de nascimento. O en-
dereço é: www.riopreto.sp.gov.
br/vacinacovid.

Segunda dose - A 
vacinação continua na se-
gunda-feira para aplicação 
de segunda dose das vacinas 
Coronavac e Pfizer. As doses 
estarão disponíveis no Sho-
pping Cidade Norte e unidades 
de saúde, das 8h às 14h.

A doses de AstraZeneca 
terminaram nesta sexta-feira. 
O município aguarda chegada 
de nova remessa para dar con-
tinuidade à aplicação de doses 
para agendados e faltosos.

Sérgio SAMPAIO

A Secretaria de Saú-
de de Rio Preto divul-
gou nesta sexta-feira (1) 
o boletim mensal com 
os casos de dengue no 
município. Foram 87 
novos casos confirmados 
em setembro, sendo 
16 neste último mês e 
71 de casos pendentes 
de meses anteriores. O 
número representa uma 
queda 76,8% dos casos 
em relação ao último 
boletim, quando foram 
registrados 375 casos.

“Historicamente esse 
período de inverno e 
de poucas chuvas re-
gistra menor incidência 
de casos de dengue. A 
tendência é que os nú-
meros sigam em queda 
em outubro”, afirmou 
a gerente da vigilância 
epidemiológica, Andreia 
Negri.

No total acumulado 
do ano são 19.956 ca-
sos confirmados de den-
gue no município, sendo 
que outros 731 estão em 
investigação aguardando 
confirmação ou não. Ne-
nhum óbito pela doença 
foi registrado, seguindo 
com sete mortes con-
tabilizadas pela dengue 
no ano. A última delas 
ocorreu em maio.

“O fato de estarmos 
com quase 20 mil ca-
sos, que é alto, indica 
que nós tivemos um ano 
epidêmico. No entanto, 
comparado com os índi-
ces de outras epidemias 
como 2010 e 2019, os 
números de 2021 aca-
bam sendo menores”, 
comentou Andreia. Em 
2019, Rio Preto contabi-
lizou 33.153 casos.

Entre os bairros que 
mais registraram casos 
estão: Jardim America-
no (1.601), São Fran-
cisco (1.511), Parque 
Industrial (1.383), São 
Deocleciano (1.342) e 
Jaguaré (1.246). Já os 
bairros com menos casos 
são: Talhado (152), Cida-
dania (163), Gonzaga de 
Campos (189), Renascer 
(227) e Nova Esperança 
(245).

Estiagem 
derruba 
casos de 

dengue em 
Rio Preto

Vinicius LIMA 

AEDES OUTUBRO ROSA
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Alimentos que auxiliam na 
prevenção do Câncer de Mama

Em outubro, no Mês da 
Conscientização do Câncer de 
Mama, ter um estilo de vida e 
uma alimentação saudável é 
o primeiro passo para prevenir 
essa doença. Com cada vez 
mais incidência nas mulhe-
res, o câncer de mama é a 
primeira causa de morte por 
câncer no público feminino no 
Brasil, sendo a mais frequente 
em quase todas as regiões 
brasileiras.

De acordo com Renata 
Guirau, nutricionista do Oba 
Hortifruti, o pilar para a pre-
venção do câncer está asso-
ciado a uma boa alimentação, 
à prática regular de atividades 
físicas, ao sono de qualidade 
e à gestão do estresse. “É 
importante consumir uma 

média de 500g de verduras, 
frutas e legumes todos os dias, 
para que a nossa alimentação 
seja baseada em grandes 
quantidades de fitoquímicos e 
compostos antioxidantes, que 

dos. “O brócolis possui alguns 
componentes com ação fun-
cional, como os sulforafanos, 
que previne contra diversos 
tipos de câncer, incluindo 
Câncer de Mama - quando 
incluído com frequência na 
rotina alimentar”, explica a 
nutricionista.

Um estudo publicado no 
Journal Cancer Prevention 
Research, em 2018, mostra 
uma relação positiva entre o 
consumo de fontes de sulfo-
rafanos durante a gestação e 
prevenção do Câncer de Mama 
ao longo da vida, apontando o 
efeito positivo na epigenética 
de uma geração para outra. 
Sendo assim, Renata explica 
que o brócolis, fonte de sul-
forafanos, tem ação quimio-
protetora, o que faz dele um 
alimento importante na pre-
venção e como auxílio durante 
o tratamento do câncer.

Além disso, o vegetal pos-
sui fibras, que ajudam na fun-
ção intestinal e na saciedade, 

Andressa ZAFALON

previnem o câncer de mama”, 
explica. Essa quantidade tam-
bém pode ser medida em 5 
porções ao dia, conforme reco-
menda a Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

Frutas com pigmentos aver-
melhados, como morango, 
mirtilo, blueberry, cereja e 
melancia são algumas indica-
das para a prevenção. “Os ali-
mentos fontes das chamadas 
‘gorduras boas’, como azeite, 
abacate, castanhas e peixes 
também devem fazer parte 
da dieta regular”, completa a 
nutricionista.

Já os alimentos ultrapro-
cessados, com excesso de 
sódio, conservantes e gorduras 
trans, além de bebidas alcoó-
licas, devem ser evitados ou 
consumidos apenas esporadi-
camente.

Outros alimentos com ação 
antioxidante e anti-inflamató-
ria, como brócolis, cúrcuma, 
gengibre, alho e cebola tam-
bém precisam ser consumi-

apresenta boa quantidade de 
ferro, ajudando na prevenção 
de anemias, possui cálcio, 
importante para saúde óssea 
e muscular, e diversos antioxi-
dantes, que favorecem a saúde 
de um modo geral.

A Elza Ferraz tem 84 anos 
e, pela segunda vez, foi diag-
nosticada com câncer de 
mama. O primeiro diagnóstico 
veio há mais de 20 anos, na 
mama esquerda e, há cerca de 
um mês,  recebeu o segundo 
diagnósticO, desta vez, na 
mama direita.

“Eu sempre tive uma ali-
mentação saudável. Gosto 
muito de legumes, verduras 
e frutas e tenho certeza que 
essa alimentação saudável me 
ajudou a superar o câncer da 
primeira vez, como vai ajudar 
desta segunda vez também”, 
comenta.

No primeiro tratamento 
contra a doença, a Dona Elza 
retirou a mama esquerda, fez 
radioterapia, quimioterapia e 
superou com sucesso. Desta 
vez, devido à idade avançada, 
o médico que a acompanha 
optou pela retirada da mama 
direita, porém, não haverá 
quimioterapia, somente duas 
sessões de radioterapia.

“Eu sei que corro o risco de 
não voltar da cirurgia por causa 
da idade avançada e também 
por causa de outras doenças 
que eu tenho. Mas além da 
fé, que é enorme, eu continuo 
tendo uma alimentação sau-
dável, comendo muitas frutas, 
legumes e verduras, que eu 
sei que vão me beneficiar para 
aguentar mais uma cirurgia”, 
conclui a idosa.

Dona Elza 
Ferraz, 84 
anos

D
ivulgação

Rio Preto ganha Centro de Longevidade

Rio Preto foi uma das 20 
cidades contempladas com a 
construção de uma unidade 
do Centro de Longevidade Ativa 
para a população acima de 50 
anos. A novidade foi anunciada 
pelo governo do Estado nesta 
sexta-feira, dia 1°, durante a 
abertura do III Longevidade 
Expo + Fórum, no Palácio dos 
Bandeirantes em São Paulo, 
em comemoração ao Dia In-
ternacional do Idoso.

Essa conquista é uma rei-

vindicação antiga do prefeito 
Edinho Araújo, que se disse 
muito contente com a notícia. 
“Fico muito feliz por ter esse 
pedido tão importante atendi-
do, inclusive sendo feito nesta 
data em que comemoramos o 
Dia do Idoso, um marco para 
nossa cidade”, destacou.

A proposta de construção 
do Centro em Rio Preto contou 
com o apoio do vice-governa-
dor Rodrigo Garcia e do depu-
tado federal Geninho Zuliani.

A secretária de Assistên-
cia Social Helena Marango-

ni acompanhou o evento e 
comentou os benefícios da 
cidade ser contemplada. “A 
implantação da unidade nos dá 
a possibilidade de implemen-
tar serviços de convivência, 
inclusão digital e tecnológica, 
bem como executar ações 
integradas que contribuem 
diretamente com a melhoria da 
qualidade de vida dos idosos”, 
comentou.

O Centro de Longevidade 
Ativa faz parte do programa SP 
Amigo do Idoso. A finalidade é 
ofertar atendimento e inclusão 

social a pessoas acima de 50 
anos em situação de vulnerabi-
lidade social no município. As 
atividades de convivência visam 

Da REPORTAGEM

fortalecer os vínculos dessa 
população com seus familiares, 
sociedade e demais participan-
tes do grupo.

Divulgação
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BACEN anuncia novas medidas 
de segurança para o PIX

PROCON-SP 
NOTIFICA APPLE E 

SAMSUNG

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com
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Bloqueio cautelar por 72 horas em caso de fraude, maior responsabilidade dos
 bancos e obrigatoriedade de notifi cação. Essas são algumas das medidas anunciadas 

pelo Banco Central para o PIX

O  Banco Central 
publicou novos 
mecanismos de 
segurança do Pix. 

As medidas impactam a rotina 
de instituições fi nanceiras e 
mudam algumas experiências 
para os correntistas no uso da 
tecnologia para o consumidor.

Bloqueio cautelar
O bloqueio cautelar autoriza 
a instituição fi nanceira, que 
detém a conta do usuário 
recebedor pessoa física, 
possa efetuar um bloqueio 
preventivo dos recursos por 
até 72 horas em caso de 
suspeita de fraude.
A opção permitirá que a 
instituição fi nanceira realize 
uma análise de fraude mais 
robusta, aumentando a 
probabilidade de recuperação 
dos recursos pelos usuários 
pagadores que foram vítimas 
de algum crime. Sempre que o 

bloqueio cautelar for acionado, 
a instituição deverá comunicar 
imediatamente ao usuário 
recebedor.

Notifi cação de infração
Outra medida é a 
obrigatoriedade da notifi cação 
de infração – hoje, uma 
funcionalidade facultativa. 
Além disso, a nova medida 
amplia o uso da notifi cação 
para transações em que 
pagador e recebedor possuem 
conta na mesma instituição, 
por exemplo, bem como 
em transações rejeitadas por 
fundada suspeita de fraude.
Esse mecanismo permite que 
as instituições registrem uma 
marcação na chave Pix, no 
CPF/CNPJ do usuário e no 
número da conta quando há 
fundada suspeita de fraude. 
Essas informações serão 
compartilhadas com as demais 
instituições sempre que houver 
uma consulta a uma chave 
Pix, dando mais subsídios aos 
mecanismos de prevenção à 
fraude das instituições.
Ampliação do uso de 
informações para fi ns de 
prevenção à fraude
O BC ainda criou uma 
funcionalidade que permitirá 
a consulta de informações 
vinculadas às chaves Pix para 
fi ns de segurança. O objetivo 
é que essa consulta seja feita 
para alimentar os mecanismos 
de análise de fraude dos 
participantes, inclusive em 
processos que não estejam 
diretamente relacionados ao 
Pix.
Assim, informações de 
notifi cação de fraudes 
vinculadas a usuários fi nais 
estarão disponíveis para 
todos os participantes do 
Pix, que poderão utilizar 
essas informações em seus 
processos como, por exemplo, 
abertura de contas.

Mecanismos adicionais 

para proteção dos dados
Em linhas gerais, trata-se da 
obrigatoriedade de que os 
mecanismos adotados pelas 
instituições sejam, no mínimo, 
iguais aos mecanismos 
implementados pelo BC e a 
necessidade das instituições 
defi nirem procedimentos de 
identifi cação e de tratamento 
de casos em que ocorram 
excessivas consultas de 
chaves Pix, que não resultem 
em liquidação ou de chaves 
inválidas.
Ampliação da 
responsabilização das 
instituições
Instituições que ofereçam o 
Pix a seus clientes devem se 
responsabilizar por fraudes 
decorrentes de falhas nos 
seus respectivos mecanismos 
de gerenciamento de 
riscos, compreendendo a 
inobservância de medidas de 
gestão de risco.
Além disso, o BC determinou 
que as instituições devem 
obrigatoriamente utilizar as 
informações vinculadas às 
chaves Pix como um dos 
fatores a serem considerados 
para fi ns de autorização e de 
rejeição de transações.

Medidas entram em vigor 
em novembro
Essas medidas, na avaliação 
do BC, criam incentivos 
para que os participantes 
aprimorem cada vez mais seus 
mecanismos de segurança e de 
análise de fraudes.
As medidas anunciadas pelo 
BC entrarão em vigor no 
próximo dia 16 de novembro, 
mesma data em que passa 
a funcionar o Mecanismo 
Especial de Devolução. A 
exceção fi ca por conta dos 
limites das transações, que 
passa a valer no dia 4/10, 
para que os efeitos sobre a 
segurança do arranjo para seus 
usuários sejam produzidos na 
maior velocidade possível.

O Procon-SP tem observado um aumento signifi cativo 
nas reclamações relacionadas a crédito consignado, 
até agosto desse ano foram registradas 6.542 queixas, 

contra 6.502 em todo o ano passado. Quando comparados 
os mesmos períodos – janeiro a agosto de 2020 e 2021 – o 
aumento foi de 156% (2.555 casos em 2020).
A maior parte dos consumidores que chega ao Procon-SP 
reclama que não pediu ou não autorizou o empréstimo e que, 
apesar de ter questionado a situação com o banco ou instituição 
fi nanceira que concedeu o valor, não conseguiu solucionar 
o problema. Em muitos casos, o problema só é constatado 
quando as primeiras parcelas começam a ser descontadas da 
conta. Também de 2019 para 2020 foi observada uma alta nas 
queixas: de 2.505 para 6.502, um aumento de quase 160%.
O consumidor que passar por esse problema pode procurar o 
Procon-Municipal de S.J. Rio Preto, atendimento de segunda a 
sexta, das 09h00 as 13h00, rua Silva Jardim, 3604 – Bairro Santa 
Cruz, fones 3235-6880 e 3233-9527 – WhatsApp 99627-0528 – 
e-mail procon@riopreto.sp.gov.br
Amostra Grátis e Devolução em Dobro
O Código de Defesa do Consumidor proíbe o envio de 
produtos ou serviços para o consumidor sem sua solicitação; 
de acordo com lei, nos casos em que isso ocorre, o item passa 
a ser equiparado a amostra grátis. O CDC também determina 
que valores cobrados indevidamente do consumidor devem ser 
restituídos em dobro.

Crédito Consignado
O crédito consignado é concedido por meio de empréstimo 
pessoal ou cartão de crédito e o desconto das parcelas acontece 
direto no salário ou benefício mensal; o principal atrativo são 
as taxas de juros menores que nas modalidades tradicionais de 
crédito, como cheque especial, crédito direto ao consumidor e 
cartão de crédito.
Existe uma modalidade de crédito consignado voltada 
especifi camente a quem recebe benefícios de aposentadoria ou 
pensão por morte pagos pela Previdência Social e o órgão que 
estabelece as regras para os bancos e fi nanceiras que oferecem 
esse tipo de crédito é o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). 

Reclamações contra 
Crédito Consignado

O Procon-SP noti� cou 
as empresas Apple 
Computer Brasil 

Ltda. e Samsung Eletrônica da 
Amazonia Ltda. solicitando 
explicações sobre lançamento 
de smartphones sem carregador 
na caixa, conforme informações 
veiculadas na imprensa.

As empresas deverão apresentar 
as seguintes informações:
 
• quais razões fundamentam essa 
decisão comercial;
 
• qual será o custo dos 
dispositivos ofertados em 
separado;
 
• o que será disponibilizado 
para aquisição do consumidor, 
para que seja efetuada a recarga 
e qual o tempo de previsão 
de carregamento do aparelho 
com o novo dispositivo; se o 
consumidor tem alternativa para 
utilização de outros dispositivos 
com a mesma função.
Para o diretor executivo do 
Procon-SP, Fernando Capez, a 
comercialização do carregador 
separadamente do aparelho 
celular pode con� gurar venda 
casada. “Se comprovada essa 
prática abusiva, as empresas 
poderão ser multadas de acordo 
com determinações do Código 
de Defesa do Consumidor como 
já ocorreu com a Apple em março 
deste ano”, a� rma.
As empresas têm prazo de 72 
horas para responderem aos 
questionamentos do Procon-SP.

Empresas poderão ser 
multadas por prática abusiva 

de venda casada
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Editais de
CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL, O pre-
sidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da 
Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, das Autarquias 
Municipais e Fundações Públicos Municipais Ativos de Inati-
vos de Votuporanga, nos termos da Inciso “III”, do artigo 15 c/c 
a Alínea “A” do Artigo 16 do Estatuto Social, vem através do 
presente convocar os filiados para participarem de Assembleia 
com a seguinte pauta: a) análise e votação dos pareceres 
do Conselho Fiscal referente ao Exercício de 2020 e c) Nos 
termos do Parágrafo Único do Artigo 19 do Estatuto Social, 
analisar e aprovar a proposta orçamentária para o Exercício 
de 2022. A Assembleia ocorrerá em primeira convocação as 
17h30, e não atendendo o quórum em primeira convocação, 
será realizada em segunda as 18h00 com qualquer número 
de presentes do dia 06 de outubro de 2021, na sede social do 
Sindicato, sita à sito a Rua Venezuela, nº 3777, Vila América 
– Votuporanga- SP.02 de outubro de 2021, Thiago Rogeri da 

Silva, Presidente

leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 214 - outubro de 2021facebook.com/hrecreio

ESCOLA CRIA WEB RÁDIO NO ENSINO REMOTO

 “Olá, ouvinte corujinha” é a saudação mais escutada, nas últimas semanas, na Escola Municipal Dr. Ruy Nazareth, no Parque Jaguaré, em São José 
do Rio Preto. A frase marca o início de mais um programa da Rádio da Coruja, um projeto de web rádio feito pelos professores com a participação dos alunos. 
O recurso se mostrou um aliado para levar informação, conhecimento e diversão durante o ensino remoto imposto pela pandemia da Covid-19. Os professo-
res sugerem temas e orientam os alunos, do 1º ao 5º ano (6 a 10 anos de idade), nas diferentes pautas. Depois, as crianças gravam áudios e enviam para 
a equipe escolar por meio do aplicativo whatsapp. A rádio envolve cerca de 700 estudantes, de ouvintes a repórteres-mirins, além de suas famílias. Mas os 
compartilhamentos em grupos de celulares estão fazendo a programação se espalhar por vários pontos da cidade.
 Idealizador do projeto, o professor Sérgio Rogério Teixeira dos Santos explica que os docentes precisaram criar uma série de recursos para atingir 
seus alunos, dentro da realidade e possibilidade das famílias. “Notamos que a troca de áudios entre professores e alunos era constante. Assim, veio a ideia 
de unir protagonismo juvenil e uma série de habilidades, como a oralidade, leitura autônoma e busca pelo conhecimento”, diz. A Rádio da Coruja conta com 
programação diária, transmitida por meio de um site e também por áudios nos grupos de WhatsApp das salas de aula da escola. Cada programa aborda 
um assunto de interesse da comunidade, como entrega de materiais e atividades impressas, informações sobre a pandemia, prestação de serviço etc. Além 
disso, há quadros fixos que estão atraindo o gosto da audiência, como “Dúvida Animal”, “Dica de Leitura” e “Hora da Piada”.
 No início, alguns alunos mostraram timidez para gravar. “Ouvimos muito ‘minha voz é feia, professor’, ‘eu vou gaguejar’. Valorizamos o esforço de 
cada um e investimos na autoestima, para que nossas crianças superem seus receios e medos, tenham confiança”, conta o professor Sérgio. O aluno Pablo 
Gabriel de Lima Silva Sousa, 10 anos, mostrou grande interesse em produzir reportagens da editoria de esporte. Ele conta que participar dos programas da 
rádio é uma maneira de compensar atividades que deixou de fazer durante a pandemia. “Antes da Covid-19, eu ficava em um projeto. Tinha uma professora 
que fazia xadrez comigo. Por isso eu escolhi o xadrez, para representar ela”, explica, sobre a matéria de estreia que produziu.
 Recentemente, Pablo entrevistou a secretária de Educação Fabiana Zanquetta para falar sobre a rádio e o ensino remoto. “Temos um banco de 
boas práticas educacionais para apresentar projetos que podem ser utilizados em salas de aula. A Rádio da Coruja certamente será um desses casos de 
sucesso”, afirmou a secretária.

Sérgio Rogério Teixeira dos 
Santos é pedagogo, historiador e jor-
nalista. Trabalha como PEB I e II na 

rede municipal de ensino de 
São José do Rio Preto.Alunos transformam-se em repórteres-mirins para 

difundir o conhecimento!

Site terá tutorial sobre rádio escolar
Rádios escolares unem ensino e jornalismo comunitário, dando voz e protagonismo aos alunos. No entanto, a versão 
digital pode esbarrar em desafios técnicos, como editar e criar canais de divulgação dos programas.
O professor Sérgio explica que há vários aplicativos de edição de áudio disponíveis para celular que podem ser úteis na 
edição. Tudo depende das necessidades e orçamento de cada escola, pois alguns programas têm recursos limitados em 
suas versões gratuitas.
“No caso da Rádio da Coruja, não compramos nenhum aplicativo e estamos utilizando versões gratuitas de vários sof-
twares. Como exemplo, o pacote do Google Educação oferece armazenamento em nuvem e criação de site de maneira 
intuitiva”, explica Sérgio.
Independentemente do aplicativo que será usado, o professor sugere à equipe que planeja criar uma web rádio pesqui-
sar e estudar sobre formatos de arquivos de áudio. O motivo é que alguns aplicativos não suportam determinados tipos, 
o que pode atrapalhar a edição e também a execução dos programas por parte dos ouvintes.
“Em breve, o site da Rádio da Coruja terá uma guia com tutorial sobre todos estes aspectos. Queremos que mais escolas 
inovem e usem o recurso como um aliado da aprendizagem durante e após o ensino remoto”, finaliza.
SERVIÇO
A Rádio da Coruja pode ser ouvida no site: https://sites.google.com/educacao.riopreto.br/radiodacoruja/

AJUDE

Pais criam rifa para pagar 
tratamento do filho de 2 anos

Em rede social os pais de 
um garoto de apenas 2 anos de 
idade promovem rifa para ajudar 
nos custos dos tratamentos 
fisioterapeutas para a criança 
que foi diagnosticada com para-
lisia cerebral, epilepsia e surdez 
profunda.

A rifa que tem o nome “Tudo 
pelo Theo” tentará arrecadar o 
valor final de R$30 mil, sendo 
que até o momento aproxima-
damente R$10 mil já foram 
alcançados. O prazo final para 
o sorteio é dia 20 de outubro, 
para participar é preciso apenas 
acessar o perfil do Theo no Ins-
tagram e acessar o link da bio.

A luta do Theo Mota de 
Marchi começou antes mesmo 
de seu nascimento, quando 
sua mãe Danice Barbosa Mota 
de Marchi de 36 anos foi diag-
nosticada com fígado gorduroso 
agudo da gestação, que é uma 
condição rara que ocorre no 
terceiro trimestre da gestação 
e pode levar a morte fetal. O 
índice dessa condição é de uma 
grávida a cada 15 mil.

“Em certo dia Danice con-
sultou o doutor Ricardo Garcia 
que na mesma semana a diag-
nosticou e informou que o Theo 
deveria ser retirado do ventre”, 
explicou Elton Sergio Marchi, pai 
do Theo, de 31 anos.

O Theo nasceu no dia 16 de 
julho de 2019 com 28 semanas, 
sete meses, e ainda segundo o 

Da REDAÇÃO 
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Golpes online 
aumentam e vão 

desde promessas de 
amor até empregos

Com a popularização de investi-
mentos em ativos digitais, e ainda se 
aproveitando do desconhecimento por 
grande parte da população, criminosos 
estão cada vez mais aplicando golpes 
online.

O Diretor da Easy Crypto Brasil, 
André Sprone, alerta que pagamentos 
realizados com criptomoedas, por 
exemplo, são muito convenientes para 
golpistas. “As criptomoedas oferecem 
uma segurança e privacidade ímpar, e 
criminosos se aproveitam disso para 
aplicar golpes. As transações são 
irreversíveis e, em alguns casos, muito 
difíceis ou até praticamente impossí-
veis de se rastrear”, diz ele.

A inovação naçõ tem limites para 
atrair vítimas. O ‘golpe do romance’, 
consiste em uma conta de perfil falso 
em aplicativos de namoro ou sites de 
mídia social. E sim, aquela foto bonita 
que você vê online, provavelmente não 
são eles. “Com esse perfil falso, esses 
golpistas encontram rapidamente um 
alvo e começam a se conectar com 
ele por meio de mensagens diretas. As 
características típicas são: muitos elo-
gios, compartilhamento de dificuldades 
e problemas, pedidos de dinheiro para 
ajudar em uma emergência e sempre 
com desculpas para não se encon-
trarem pessoalmente”, explica André.

Os golpistas são muito pacientes 
e persistentes. “Aprendemos que não 
é incomum que as vítimas enviem 
dinheiro a golpistas românticos várias 
vezes ao longo de um período de tem-
po. Esse é um tipo de golpe psicológico 
que pode ser muito devastador para 
as vítimas vulneráveis”, complementa 
o especialista. 

Outro tipo de golpe é o de investi-
mentos e oportunidades de negócios. 
Existem empresas ou organizações que 
prometem que você ganhará muito 
dinheiro em um curto espaço de tempo 
se você seguir um guia específico de-
las. “Embora a ideia de liberdade finan-
ceira seja atraente, desconfie. Esses 
esquemas costumam ser apoiados por 
um grupo ou indivíduos que afirmam 
ser gurus financeiros, treinadores ou 
mentores”, ressalta.

Há também o golpe do emprego, 
onde os golpistas anunciam descrições 
de empregos (que não existem) on-line 
e prometem um emprego (por uma 
taxa). Claro, a taxa é normalmente 
paga em criptomoeda e há 100% de 
chance de que eles saiam com suas 
criptos e suas informações pessoais.

“Se apesar das medidas que você 
tomou, perceber que está caindo em 
um golpe, relate imediatamente o 
incidente às autoridades bancárias, 
acione o Procon, faça um Boletim 
de Ocorrências e registre o golpe no 
site Reclame Aqui, para alertar outros 
consumidores”, conclui André.

Da REDAÇÃO 

Elton seu filho nasceu saudável 
e bem, porém pelo fato de ter 
nascido prematuro Theo foi 
encaminhado para o neonatal, 
onde com 72 horas de vida 
ele foi diagnosticado com uma 
infecção hospitalar causada 
pela bactéria denominada como 
Pseudomonas.

“Eu e minha esposa fomos 
orientados a voltar para casa 
nesse dia e durante a madru-
gada a equipe médica não 
conseguiu entrar em contato 
com a gente então eles conver-
saram com o meu sogro que me 
orientou a ir no hospital, onde 
fui informado que o Theo teve 
duas paradas respiratórias que 
juntas totalizaram 15 minutos. 
A médica responsável não sabia 
se meu filho passava daquela 
noite”, detalhou Elton.

Devido às paradas Theo 
passou 28 dias entubado e no 
mesmo período foi submetido 
ao procedimento de diálise por 
não conseguir urinar, foram mais 
72 horas de tratamento. Theo 
e seus pais permaneceram na 
ala neonatal por quatro meses, 
época em que o garoto teve um 
sangramento intracraniano que 
causou a paralisia cerebral e fez 
uma cirurgia gastrostomia para 
conseguir se alimentar através 
de uma sonda.

Após os longos meses a 
família foi liberada para retor-
nar para casa com Theo ainda 
utilizando a ajuda de oxigênio, 
sendo que desde então Denice 
e Elton estão realizando todos os 
tratamentos para uma criança 

especial.
“Em casa descobrimos que o 

Theo tinha a Síndrome de West, 
no qual ele chegou a ter mais 
de 500 crises por dia”, relatou 
o pai do Theo.

Assim como a condição de 
sua mãe Denice, a Síndrome de 
West é uma doença rara que é 
caracterizada por crises epiléti-
cas frequentes que se inicia no 
primeiro ano de uma criança e o 
principal alvo são bebes do sexo 
masculino.

Por essas razões, agora com 
dois anos de idade, os pais do 
Theo decidiram relatar na rede 
social Instagram toda a história 
dele para que as pessoas que 
queiram ajudar possam parti-
cipar da rifa que tem o intuito 
de custear o tratamento com 
uma fisioterapeuta que apenas 
atende em São Paulo capital e 
se possível na compra de um 
andador especial para o Theo. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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A UGT (União Geral dos 
Trabalhadores) São Paulo 
fez encontrou com sindica-
listas na última segunda-fei-
ra (27) em Rio Preto.

A presidente da UGT-SP, 
Amauri Mortágua, coman-
dou a reunião que teve como 
objetivo principal debater 
temas de interesses das 
diversas categorias repre-
sentadas pela central sindi-
cal e formular a reabertura 
de Regional da UGT em Rio 
Preto. “A regional já existe, 
a companheira Márcia Cal-
das, já vem trabalhando na 
Regional há muito tempo. 
Nós achamos que era hora 
da gente aprofundar isso 
e de fato criarmos raízes – 
para que a gente consiga 
fazer de fato uma Regional 
em São José do Rio Preto”, 
destacou Mortágua.

Ele destaca que essa foi 
à primeira reunião presen-
cial realizada desde o inicio 
da pandemia – e para que 
ela acontece-se todos os 
cuidados e protocolos foram 
feitos. 

Mortágua afirma que 
uma das reações da ter 
uma Regional à ajuda mu-
tua entre os sindicatos de 
diversas categorias – des-
tacando o momento vivido 
pelos Frentistas que tem 
seus empregos em jogo com 

a proposta de autoatendimento 
(emendas a MP 1063). “São 
praticamente 500 mil empregos, 
ou seja, meio milhão de empregos 
em uma época em que o país tem 
15 milhões de desempregados – 
aparece um projeto para ampliar 
o número de desempregado – nós 
deveríamos trabalhar para em-
pregar as pessoas e não causar 
mais desemprego” salientou o 
presidente da UGT SP.  O auxilio 
mutuo será uma das prioridades 
da Regional. 

Segundo Márcia Caldas, pre-
sidente do Sincomerciários Rio 
Preto, ter recebido representantes 
de diversas categorias foi impor-
tante nesta reunião da UGT – pois 
é necessário discutir os temas 
que são pertinentes a cada base 
a cada categoria para que se 
possa avançar. “Principalmente 
essa união da UGT São Paulo 
que sempre sai à frente com os 
temas mais polêmicos que existe 
para que cada sindicato tenha 
subsídios para dar continuidade 
no seu trabalho – seja na repre-
sentatividade, na sindicalização 
ou no que é mais importante 
neste momento junto aos traba-
lhadores”, salientou Márcia. 

Participaram do encontro da 
região representante do Sindica-
to Rural de Novo Horizonte e os 
Sincomerciários de Votuporanga 
e Jales. De Rio Preto estiverem 
presentes o Sincomerciários 
que foi anfitrião, o Sindicato dos 
Frentistas, Sindanorte, SinSaúde, 
SindMinérios, Rurais e Sinpros-
Farma.

UGT SP faz reunião com 
sindicalistas em Rio Preto
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Os espaços de lazer e descanso dos frentistas e seus familiares em Rio Preto funciona 
de segunda a segunda das 8h00 às 18h00 para utilizar as piscinas e os quiosques

a

O Clube dos Frentistas 
em Rio Preto voltou a fun-
cionar após quase um ano 
e meio fechado por conta 
das restrições impostas 
pela pandemia da Covid-19.

Segundo Antônio Marco 
dos Santos, presidente do 
Sindicato dos Frentistas de 
Rio Preto e região, o espaço 
já pode ser utilizado pelos 
frentistas e seus familiares 
de segunda a segunda 
das 8h00 as 18h00 - as 

piscinas, quiosques, o salão 
de jogos e o salão de festas 
foram liberados.

“Todos os cuidados e 
protocolos estão sendo se-
guidos para a proteção e 
segurança de todos” salien-
tou Santos. 

Neste primeiro momen-
to à única restrição é para 
convidados, por enquanto 
somente sócios e seus de-
pendentes podem usufruir 
do clube, essa medida tem 
como objetivo evitar possí-
veis aglomerações. 

Araçatuba – O Clube 
da categoria em Araçatuba 
também volta a funcionar 
com as mesmas regras e 
protocolos que foram ado-
tados em Rio Preto. 

Rancho – O Rancho de 
Pesca dos Frentistas de 
Cardoso está funcionando 
e mantém liberado apenas 
50% dos quartos – seguin-
do regramento do municí-
pio local – com isso apenas 
4 dos 8 ranchos estão 
liberados para reservas. 

Praia – Os espaços de 

lazer no litoral paulista po-
dem ser reservados – e os 
trabalhadores devem ficar 
atentos ao regramento de 
cada município – neste 
momento tanto Mongaguá 
quanto Itanhaém estão com 
as praias liberadas. 

As reservas dos quios-
ques, rancho e casa e apar-
tamentos da praia poder ser 
feitos pessoalmente na sede 
do sindicato em Rio Preto, 
na Rua Eurides da Cruz, 
164, Jardim Paraíso ou pelo 
telefone 17 3219-9400. 
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Clube dos Frentistas 
volta a funcionar 

Sindalquim: negociações 
dos Químicos e Reciclagem 

As negociações do setor 
Químico e de Reciclagem 
ambas com data base em 
1º de novembro são o foco 
da diretoria do Sindalquim 
(Sindicato dos Trabalhado-
res nas Indústrias da Fabri-
cação do Álcool, Químicas e 
Farmacêuticas) neste final 
se 2021. 

Segundo João Pedro 
Alves Filho, presidente do 
sindicato, a pauta já foi 
enviada para o patronal e 
uma reunião já aconteceu, 
ele destaca que tem a con-
vicção que a inflação deve 
ser superior a dois dígitos. 
“Estamos lutando e fazen-
do conversas, o presidente 
Sérginho (Sérgio Leite, pre-
sidente da Fequimfar – Fe-
deração dos Químicos do 
Estado de são Paulo) está 
diariamente conversando 
com o negociador para 
tentar da melhor maneira 
possível fazer um proposta 
de pagamento de uma única  
vez”, salientou Alves Filho.

A pauta para o patronal 
oficialmente vai ser entre-
gue nesta semana. 

Ele destaca que em al-
gumas empresas dos dois 
setores existem as nego-
ciações individuais e que 
as tratativas com essas 
empresas devem ser feito 
mais para frente mais pró-
ximo da data base que é 1º 
de novembro. 

Na negociação deste 
ano serão revistas não so-
mente as cláusulas eco-

nômicas como também as 
sociais  – por sua vez as tra-
tativas das cláusulas sociais 
estão mais avançadas, pois 
existe um grupo de trabalho 
no qual as duas federações: 
Fequimfar (Força Sindical) e 
Fetquim (CUT) estão parti-
cipando efetivamente junto 
com a patronal onde está 
se encaminhando para o 
fechamento dos cláusulas 
por mais dois anos. 

Porém as cláusulas eco-
nômicas a situação é mais 
complicada, pois segundo 
o sindicalista eles veem 
de uma inflação que não 
passava dos 5 ou 6% para 
uma inflação que deve ultra-
passar os dois dígitos – “Por 
conta disso é complicado, 
por isso temos que lutar 
para recompor o poder de 
compra (do trabalhador), 
temos mais um mês ainda 
para medirmos a inflação’, 
finalizou o presidente.
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SETH - Terceirizadas
Os ex-funcionários da empresa terceirizada Inova Facilites 
Asseio, Conservação e Limpeza que atuava junto a Secretaria 
de Serviços Gerais da Prefeitura de Rio Preto vão receber as 
rescisões trabalhistas – inicialmente a empresa entrou em 
contato com a direção do SETH (Sindicato dos Empregados 
em Turismo e Hospitalidade) afirmando que não iria efetuar 
o acerto, mas após algumas trativas houve um mudança de 
posicionamento. Ao todo são 105 ex-funcionários. 
Sindhoteleiros - parceria 
O Sindhoteleiros (Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, 
Bares, Restaurantes e Similares) firmou convênio com a 
AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil) na qual os 
associados e dependentes poderão usar o clube da AABB 
sem custo algum a mais. Mais informações de como usar 
esta parceria ligar na sede da entidade: 17 3519-3325 ou 
17 98119-5764 (whatsapp) ou ir pessoalmente na sede na 
Rua Nelson Ferez Bucater, 195 - Jardim Santa Maria.

Clube Social do Sincomerciários
O Clube Social do Sincomerciários (Sindicato dos Empregados 
no Comércio) voltou a funcionar de forma quase total na últi-
ma sexta-feira (1º de outubro) após pouco mais de um ano e 
meio fechado devido às restrições da pandemia da Covid-19.
Uma ampla reforma foi feita no clube durante este período 
e está com 98% dela concluída. Neste primeiro momento 
a lanchonete voltou a funcionar, as aulas de Zumba e a 
Escolinha de Futsal. 
Fechada Convenção de Laticínios
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de 
Rio Preto e região fechou a Convenção Coletiva deste ano do 
setor de Laticínios. As negociações foram difíceis, mas no final 
100% da inflação foi reposta 10,42% retroativo a 1º de setembro 
data base da categoria. Com este percentual os novos pisos 
passam a ser a seguinte R$ 1.751,81 (para período de experi-
ência) e R$ 1.788,00 (efetivados) – o Tíquete Alimentação foi 
para R$ 253,96 e o Refeição para R$ 10,60 por dia trabalhado.
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