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A Câmara de Rio Preto vota 
na próxima quinta-feira, 14, 
a legalidade do projeto de 
lei do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que autoriza o muni-
cípio a prorrogar a concessão 
do transporte coletivo urbano 
pelo prazo de dez anos. O 
projeto não é consenso no Le-
gislativo já que os vereadores 
alegam que faltam detalhes 
sobre como seria esta reno-
vação, valores das tarifas aos 
usuários, além de melhorias 
no sistema.   Pág.A3

Empresários 
organizam 
festa para 

800 crianças
O Dia das Crianças se apro-

xima e um grupo de empresá-
rios decidiu fazer uma festa, 
em parceria com o Beach 
World Happy Park Aquático 
de Rio Preto, localizado ao 
lado do antigo Thermas, na 
BR-153. A festa acontecerá 
no dia 15 de outubro e 13 
ônibus cedidos gratuitamente 
levarão as crianças até o par-
que aquático. Pág.A4

Torcidas do 
São Paulo e 

Santos também 
preparam 

eventos infantis
Pág. A4

Festas à 
fantasia e 

eletrônica são 
agendadas
Rio Preto já tem pelo menos 

dois eventos confirmados: Fes-
ta à fantasia Tereza e Stories 
Party já estão sendo divulgadas. 
A Stories acontece dia 20 de 
novembro em local ainda a ser 
definido. Já a Tereza acontece 
dia 6 de novembro e terá di-
ferencial nos detalhes, como 
decoração, atrações e novida-
des para satisfazer seu público. 
Saiba mais na edição do jornal 
deste domingo.       Pág.A8

Sesc Rio Preto 
pedirá comprovante 

de vacina para 
entrar no teatro
O Sesc Rio Preto dá sequên-

cia à retomada com a presença 
de público para o teatro, a partir 
de 15 de outubro. A capacidade 
ainda será reduzida, com 30% 
do total permitido e seguindo os 
protocolos de segurança de com-
bate à Covid-19, como uso de 
máscara obrigatório, distancia-
mento, apresentação de docu-
mento com foto e da carteirinha 
de vacinação  com pelo menos a 
primeira dose aplicada. Pág.A8

Mercadão abre 
concorrência 

para mais
 nove boxes

Prefeitura de Rio Preto publi-
cou no Diário Oficial a abertura 
de licitação por concorrência 
pública para concessão, uso e 
exploração de 9 lotes comer-
ciais no Mercadão Municipal. 
Atualmente são 26 concessões 
ativas. Os interessados em 
concorrer têm até 17h de 9 de 
novembro de 2021 para entre-
gar a proposta.   Pág.A3

Autoestima e reconstrução da mama após câncer
O cirurgião plástico  Antônio Bozola disse que a relação das mulheres com as mamas (corpo-mente), é muito 
forte, por isso, a reconstrução tanto da mama, quanto da aréola, é de suma importância para elas. Pág.A5

Proibição de 
showmícios 
é mantida 
pelo STF

Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, por 8 votos a 2, manteve 
nesta quinta-feira, 7, a proibição 
de showmícios por candidatos 
em eleições. Porém, a Corte, por 
7 votos a 3, concluiu que apre-
sentações artísticas em eventos 
de arrecadação de campanha 
não contrariam a Constituição. 
Também por 7 a 3, o STF decidiu 
que o entendimento vale para as 
eleições de 2022.     Pág.A3
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Bady receberá 
verba para 

nova sede da 
Polícia Militar

INÉDITO
Rio Preto é a 

primeira cida-
de brasileira a 
ter uma aca-
demia espe-

cialmente pla-
nejada para o 
público infan-
til. A inovação 
foi idealizada 
pela fisiotera-

peuta Nádia 
Frigo Imad.             

Pág.A10

GAVIÕES
Organizada do 
Corinthians 
em Rio Preto 
fará festa para 
crianças no 
Solo Sagrado 
nesta 
terça-feira.
Pág.A4

Mais 53 escolas da região 
terão ensino integral

A partir de 2022, mais 53 
escolas estaduais da região de 
Rio Preto farão parte do Progra-
ma de Ensino Integral (PEI). O 
anúncio da expansão do pro-
grama para 952 unidades de 
todo estado foi feito na última 
sexta-feira (8) pelo Governador 

João Doria e pelo Secretário 
Estadual da Educação, Rossieli 
Soares, no Palácio dos Bandei-
rantes. Com isso, O número de 
escolas do PEI irá aumentar em 
quase 6 vezes em comparação a 
2018 que era de 364 unidades 
escolares.                 Pág.A6
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Irão participar do evento crianças dos bairros Santa Clara, Bosque Verde, Gramado, Estância 
Vitória, São Carlos, Solidariedade, Cavalari, Santa Ana e grupos de comunidades e igrejas
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PARECE, MAS NÃO É

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

ALGUMAS ATIVIDADES SÃO FREQUENTEMENTE CONFUNDIDAS COM 
RELAÇÃO DE CONSUMO. A SEGUIR DAMOS ALGUNS EXEMPLOS DO QUE 

NÃO É AMPARADO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

Não é difícil encontrar 
pessoas que pensam 
em ir ao Procon 
quando tem algum 

problema com o pagamento 
do aluguel ou com a cobrança  
indevida de uma multa de 
transito, por exemplo. Contudo, 
a visita ao órgão seria em vão, 
pois o locatário de um imóvel 
e o cidadão  que é multado não 
são considerados, nesses casos, 
consumidores. O fato de se pagar 
por alguma coisa, por si só, não 
configura relação de consumo. 
Esta só se dá quando há, de um 
lado, um fornecedor, e de outro, 
um consumidor que adquire 

produto ou serviço para consumo 
próprio.  
Para entender melhor o que 
caracteriza cada uma dessas partes, 
veja definições do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC).

As definições:

FORNECEDOR: Pessoa física 
ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, que, de 
forma habitual, oferta produtos 
ou serviços.

CONSUMIDOR: Pessoa 
física ou jurídica que adquire 
produtos ou utiliza serviços como 
destinatário final.
Assim, em caso de multa de 
transito, nenhum desses elementos 
existe: não há um fornecedor, nem 
um consumidor que compra  um 
produto ou serviço.
A multa é uma punição 
administrativa resultante do 
descumprimento de uma norma 
e não tem qualquer ligação com 
consumo.
Confira, a seguir, outras atividades 
que costumam gerar dúvida:

• Aluguel: somete se caracteriza 
como relação de consumo se 
ocorrer o intermédio de uma 
imobiliária. Nessa hipótese, tanto 
o locador como o locatário são 
consumidores, e a imobiliária é a 
fornecedora. Mas se um particular 
aluga um imóvel diretamente 
de outro particular não. Nessa 
hipótese aplicam-se as regras 
especificas da lei de locação, e não 
o CDC.

• Condomínio: como indica 

o nome, condomínio é a 
propriedade com mais de um 
titular. Assim, não há relação de 
consumo entre o condomínio e 
o condômino, mas, relação de 
subsistência mútua. As regras 
para o uso e a convivência dos 
proprietários estão no Código 
Civil.

• Compra e venda entre 
particulares: a  aquisição de um 
bem, como  um veículo usado 
ou um imóvel, por exemplo de 
uma pessoa física não caracteriza 
relação de consumo. Os 
particulares não são considerados 
fornecedores, porque não 
vendem produtos e serviços com 
habitualidade. A esses casos não 
se aplica o CDC, mas, sim, o 
Código Civil. No entanto, quando 
há financiamento bancário, há 
relação de consumo entre o 
cliente e a instituição financeira, 
mesmo que o bem tenha sido 
comprado de pessoa física.

• Inspeção veicular: não é 
considerada relação de consumo, 
pois decorre de uma obrigação 
instituída pelo Poder Publico 
em prol da coletividade. Além 
disso, o valor pago se caracteriza 
como “taxa”,, que é uma espécie 
de tributo pago por todos 
os proprietários de veículos 
automotores.

• Pedágio: há controvérsia se é 
preço publico ou tributo, mas não 
se trata de relação de consumo, 
pois o usuário paga o pedágio para 
utilizar uma via de propriedade do 
Estado. Isso não impede eventuais 
contestações judiciais.

JURANDIR RIBEIRO 
ALENCASTRO 
(ESTUDANTE DE 
Direito)

Na reta final, vamos as dicas:  mesmo com a diversidade de 
opções em brinquedos encontrados no mercado, é importante 
que os pais observem alguns detalhes antes de escolher o 

presente, como faixa etária, origem e certificação do produto, mas, 
principalmente, se é um produto original.
O consumidor deve comprar os presentes em lojas do comércio formal, 
pensando tanto na segurança de seus filhos quanto na garantia em caso 
de defeito ou vício.
Produtos do mercado informal ou falsificados podem representar riscos 
à saúde e segurança da criança, pois não há qualquer garantia sobre sua 
procedência e parâmetros técnicos.

Cuidado e atenção na escolha
Ao escolher um brinquedo, é importante observar, além da procedência, 
a indicação de faixa etária, pois o produto pode conter peças soltas 
ou móveis que são facilmente engolidas por crianças abaixo da 
idade recomenda, podendo ser, também, impróprio para a fase de 
desenvolvimento delas.
A certificação do Inmetro é a garantia de que o produto passou por 
testes de segurança e resistência, cumprindo os requisitos e certificações 
de regulamentação técnica.
Brinquedos importados também precisam ser certificados pelo Inmetro, 
partindo do pressuposto de proteção à saúde e segurança do indivíduo, 
devendo corresponder aos parâmetros de produtos nacionais.
As informações sobre o fornecedor, importador e as especificações 
devem estar dispostas na embalagem do brinquedo, assim como 
o contato com a empresa fabricante. Caso não encontre essas 
informações, o consumidor deve procurar o dono do estabelecimento e 
esclarecer qualquer dúvida sobre o produto.

Atenção às trocas
Quanto as trocas, o lojista não é obrigado a fazer a troca do produto, 
salvo em casos de defeito ou vício, pois tanto brinquedos como 
vestuários são considerados produtos duráveis e, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (CDC), têm garantia de até 90 dias.
Dessa forma, é importante se informar sobre a possibilidade de troca 
em razão do tamanho, cor ou modelo, mas essa possibilidade deve 
constar como informação explícita na nota fiscal ou na etiqueta da peça.
Para evitar problemas, certifique-se quanto à possibilidade de troca e 
sempre teste os brinquedos na loja, principalmente os eletrônicos.
Outras formas de presentes devem ser consideradas pelos pais, tais 
como passeios em parques, reservas ambientais, viagens a sítios e dias 
de lazer com brincadeiras lúdicas, momentos esses de convivência em 
família e com amigos.

COMPRAS ON-LINE
No caso das compras virtuais, orientamos  que o consumidor fique 
atento aos prazos de entrega, bem como as possíveis alterações do preço 
do momento de inserção do produto ao carrinho até o pagamento, 
o  e-commerces durante a pandemia se consolidou como opção do 
consumidor.

Confira as dicas para as 
compras do Dia das Crianças

JURANDIR  -  Qual foi 
o impacto das normas 
jurídicas processuais 
previstas no Código de 
Defesa do Consumidor 
perante o ordenamento 
processual existente?   

SOS -  Foi enorme, pois 
taís normas afastaram “a 
tradicional perspectiva 
individualista do processo, 
permitindo a tutela 
simultânea de grandes  
contingentes ou mesmo de 
um número indeterminável 
de pessoas titulares de 
interesses reconhecidos”, 
além ainda de impor “ao 
uiz um papel ativo no 
processo, ampliando seus 
poderes instrutórios, de 
determinação da carga 
probatória, assim como 
apontando ao seu livre 
convencimento o valor das 
provas produzidas”.

JURANDIR  -  As normas  
jurídicas processuais 
previstas no Código de 
Defesa do Consumidor se 
aplicam exclusivamente as 
relações de consumo?   

SOS -  Não, pois as normas 
processais do Código 
podem ser aplicadas a toda 
e qualquer relação advinda 
de interesses difusos, 
coletivos stricto sensu e 
individuais homogêneos.
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Mercadão abre 
licitação para ter 
mais nove boxes

Prefeitura de Rio Preto pu-
blicou nesta semana no Diário 
Oficial a abertura de licitação 
por concorrência pública para 
concessão, uso e exploração de 
9 lotes comerciais no Mercadão 
Municipal. Atualmente são 26 
concessões ativas.

As unidades comerciais 
deverão ser destinadas aos ra-
mos de: panificação (exclusiva 
para cooperativa); queijos e 
produtos defumados artesanais; 
hortifrutigranjeiros (exclusiva 
para cooperativa); congelados 
e resfriados em geral; cerealista 
e armazéns gerais; cafeteria; 
choperia; comida portuguesa/
italiana/árabe; pescados em 
geral.

“O Mercadão, que já é um 
ponto tradicional e histórico de 
Rio Preto e região, vai reforçar 
a identidade da nossa gente, 
nossos bons costumes e nossa 
hospitalidade. Teremos não só 
um espaço confortável, seguro 
e revitalizado, mas também ca-
tivante”, comenta o secretário 
de Agricultura e Abastecimento, 
Pedro Pezzuto, responsável pelo 
local.

O critério na disputa é a 
maior oferta por unidade comer-
cial, partindo do valor mínimo 
estabelecido no edital (veja 
mais detalhes abaixo). Os lotes 
são compostos por bancas, 
boxes e células, separadamente 
ou combinados entre si.

Será priorizada a oferta de 
itens ainda não existentes no 
Mercadão e serão destinados 
lotes exclusivos ao coopera-
tivismo de panificação e de 
hortifrutigranjeiros (lotes 1 e 3, 
respectivamente), a fim de fo-
mentar a geração de trabalho e 
renda para pequenos e médios 
produtores.

A concessão observa a ade-
quação do espaço para cada 
tipo de atividade, logística in-
terna de abastecimento, fluxo 

de pessoas, organização e va-
riedade na oferta de produtos 
comercializados.

Os ganhadores da licitação 
terão 60 dias para instalação 
dos negócios. Os espaços 
poderão ser ocupados por 5 
anos, prorrogáveis pelo mes-
mo período, limitado a duas 
renovações.

Os interessados em concor-
rer têm até 17h de 9 de no-
vembro de 2021 para realizar a 
entrega e protocolo de ofertas 
na Diretoria de Compras e Con-
tratos (avenida Alberto Andaló, 
3030, 2º andar, Centro). A 
sessão pública de abertura dos 
envelopes está prevista para 
10 de novembro, às 08:30, 
no Auditório Juan Bérgua (no 
térreo do mesmo endereço).

Todas as informações estão 
disponíveis em: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLici-
tacao/Visitante.action (Concor-
rência Pública Nº 022/2021). 
Em fase final de realização, a 
reforma do Mercadão deve ser 
concluída no início de 2022.

Detalhes
dos lotes:

– na concessão do lote 5 é 
proibido comércio de produtos 
naturais;

– na concessão do lote 7, 
choperia, o cardápio deverá 
disponibilizar produtos como 
bolinho de bacalhau, sandu-
íche de mortadela e outros 
típicos de mercados populares;

– na concessão do lote 8, 
restaurantes, utilizar a banca 
como área de atendimento 
com mesas e cadeiras;

– na concessão do lote 9, 
pescados deverá comercializar 
peixes frescos;

– fica proibido aos novos 
concessionários a comercia-
lização de pastéis fritos ou 
outros produtos que sejam o 
carro chefe de atividades já 
instaladas no Mercadão.

Da REDAÇÃO

MAIS SERVIÇOS

ELEIÇÕES 2022

Câmara dos deputados aprova fim do 
home office para gestantes vacinadas
A Câmara aprovou nesta 

quarta-feira, 6, um projeto de 
lei que prevê a volta de ges-
tantes ao trabalho presencial 
após elas se imunizarem con-
tra a covid-19. O texto altera 
a Lei 14.151/21, que garantiu 
o afastamento da gestante 
do trabalho presencial com 
remuneração integral durante 
a pandemia, e segue para 
análise do Senado.

O projeto aprovado é 
um substitutivo da relatora, 
deputada Paula Belmonte 
(Cidadania-DF) e garante o 
afastamento apenas se a ges-
tante não tiver sido totalmente 
imunizada, ou seja, tenha se 
passado um prazo de 15 dias 
paós a segunda dose. Atual-
mente não há este critério. 
O empregador também tem 
a opção de manter a traba-
lhadora em teletrabalho com 
remuneração integral.

Se a opção for pelo retorno 
ao presencial, a empregada 

gestante deverá retornar ao 
trabalho nas hipóteses de 
encerramento do estado de 
emergência; após sua imu-
nização completa; se ela se 
recusar a se vacinar contra o 
novo coronavírus, assinado um 
termo de responsabilidade; ou 
se houver aborto espontâneo 
com recebimento da salário-
-maternidade nas duas sema-

tem condições de fazer esse 
pagamento. Várias mulheres 
querem retornar ao trabalho, 
pois muitas vezes elas têm 
uma perda salarial porque ga-
nham comissão, hora extra”, 
disse Paula Belmont;

Se a gestante não puder 
exercer sua ocupação por 
meio do teletrabalho ou outra 
forma de trabalho a distância, 
mesmo com alteração de sua 
função, a situação será consi-
derada como gravidez de risco 
até ela completar a imuniza-
ção, quando deverá retornar 
ao trabalho presencial.

Durante o período conside-
rado como gravidez de risco, 
a trabalhadora receberá o 
salário-maternidade desde o 
início do afastamento até 120 
dias após o parto ou, se a em-
presa fizer parte do programa 
Empresa Cidadã de extensão 
da licença, por 180 dias. 
Entretanto, não poderá haver 
pagamento retroativo à data de 
publicação da futura lei.

Da REDAÇÃO

nas de afastamento garantidas 
pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Para a relatora, o texto 
garante o afastamento en-
quanto não há a proteção 
da imunização e resolve o 
problema do setor produtivo. 
“Hoje, 100% está sendo pago 
pelo setor produtivo e, muitas 
vezes, o microempresário não 
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FEDERAL

NA QUINTA

Câmara vota legalidade da prorrogação por 
mais dez anos da concessão dos onibus

A Câmara de Rio Preto vota 
na próxima quinta-feira, 14, a 
legalidade do projeto de lei do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
que autoriza o município a pror-
rogar a concessão do transporte 
coletivo urbano pelo prazo de 
dez anos. O projeto não é con-
senso no Legislativo já que os 
vereadores alegam que faltam 
detalhes sobre como seria esta 
renovação, valores das tarifas 
aos usuários, além de melho-
rias no sistema.

O atual contrato termina no 
dia 8 de novembro e o gover-
no tem pressa em aprovar o 
projeto. Devido a pandemia o 
número de passageiros trans-
portados caiu pela metade, o 
que segundo técnicos da se-
cretária de Trânsito, inviabiliza a 
abertura de um novo edital para 
o setor já que os números não 
traduziriam a realidade para que 

as empresas possam participar 
da licitação.

Devido a polêmica instalada, 
com críticas até mesmo da base 
aliada do prefeito, o presidente 
da Câmara Municipal, Pedro Ro-
berto Gomes (Patriota) agendou 
três audiências públicas para 
debater o assunto. No dia 18 a 
primeira ocorre no bairro Santo 
Antônio, no salão da Igreja Cató-
lica do bairro. A segunda, no dia 
20, acontece no bairro Lealdade 
e Amizade, na escola municipal 
e a ultima audiência será realiza-
da na Câmara Municipal, no dia 
25. Todos os encontros foram 
agendados para as 19 horas.

“Para que nós tenhamos a 
população, as associações, pes-
soas e poder opinar a respeito. 
Dizer o que o prefeito pretende, 
com essa renovação. Houve o 
anúncio de um novo modelo de 
um sistema diferente. queremos 
que eles digam isso a popula-
ção”, afirmou Pedro Roberto 
Gomes.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br
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Proibição de showmícios é mantida mas 
artistas podem ajudar na arrecadação

A proibição de showmícios 
se justifica para resguardar a 
paridade de armas entre os 
candidatos a cargos eletivos. E 
a medida não afeta a liberdade 
de expressão, pois não impede 
que artistas manifestem suas 
opiniões políticas em apresen-
tações próprias.

Com esse entendimento, 
o Plenário do Supremo Tribu-
nal Federal, por 8 votos a 2, 
manteve nesta quinta-feira, 7, 
a proibição de showmícios por 
candidatos em eleições. Porém, 
a Corte, por 7 votos a 3, con-

cluiu que apresentações artísti-
cas em eventos de arrecadação 
de campanha não contrariam a 
Constituição. Também por 7 a 
3, o STF decidiu que o enten-
dimento vale para as eleições 
de 2022.

De acordo com Toffoli, a proi-
bição de showmícios “buscou 
evitar o abuso de poder econô-
mico no âmbito das eleições e 
resguardar a paridade de armas 
entre os candidatos”. E isso 
também vale para apresenta-
ções gratuitas, pois há consi-
derável benefício ao candidato, 
que recebe um serviço que pode 
ser quantificado em dinheiro.

Além disso, showmícios 
podem ser considerados ofe-
recimentos de vantagens aos 
eleitores, que podem associar 
o entretenimento à figura do 
político homenageado.

A vedação dos showmícios 
não configura censura prévia, 
pois não impede manifestações 
de cunho políticos de artistas, 
desde que sejam feitas em apre-
sentações próprias, avaliou Tof-
foli. O entendimento foi seguido 
na quarta por Nunes Marques e 
Alexandre de Moraes.

Eleições de 2022 
- O Supremo, por 7 votos a 

3, entendeu que a decisão de 
permitir shows em eventos de 
arrecadação para candidatos 
não viola o princípio da anuali-
dade eleitoral.

Pedidos dos partidos 
- O Partido Socialista Brasileiro 
(PSB), o Partido Socialismo e 
Liberdade (Psol) e o Partido 
dos Trabalhadores (PT) ajui-
zaram no Supremo Tribunal 
Federal ação contra regra da 
legislação eleitoral que trata 
da organização de eventos de 
arrecadação de recursos e da 
proibição de showmícios por 
candidatos.

Raphael FERRARI 

BADY BASSITT
Presidente da Câmara consegue verba para nova sede da PM

O presidente da Câmara 
da Bady Bassitt, Paulo César 
Pereira, esteve na Assembleia 
Legislativa do Estado (Alesp)  
na última terça-feira (5) e foi 
recebido pelo presidente e 
deputado estadual Carlão Pig-
natari e pelo superintendente 
do Departamento de Estrada e 
Rodagem (DER) Edson Caram.

Em pauta, projetos que 
visam o desenvolvimento de 

Bady Bassitt, como a pavimen-
tação de um importante acesso 
à cidade e a contemplação de 
R$ 300 mil em recursos públicos 
para a construção de uma nova 
sede para a Polícia Militar.

A corporação há tempos 
enfrenta dificuldades por conta 
da situação precária em que 
o atual espaço se encontra. 
“Quero agradecer o carinho com 
que fui recebido e reassumo o 
compromisso de seguir lutando 
pela nossa gente”, diz Paulinho.

Da REDAÇÃODivulgação
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SOLIDARIEDADE

Empresários preparam festa em parque 
aquático de Rio Preto para 800 crianças

O Dia das Crianças 
se aproxima e 
um grupo de em-
presários decidiu 

fazer uma festa, em parceria 
com o Beach World Happy 
Park Aquático de Rio Preto, 
localizado ao lado do antigo 
Thermas, na BR-153.

A Danila Azevedo é a ide-
alizadora do evento e conta 
com a ajuda do André Miran-
da, proprietário do parque, 
além de outros empresários, 
autônomos e sociedade civil. 
A festa acontecerá no dia 15 
de outubro e terá início no 
Complexo Geraldo Alckmin, 
núcleo Santa Clara, com um 
café da manhã recheado de 
leite, suco, pão, presunto e 
mussarela.

De lá, todas as crianças 
seguirão em 13 ônibus – que 
foram cedidos gratuitamente 
pelas empresas Circular San-
ta Luzia e Itamarati – com 
destino ao parque aquático.

Segundo a idealizadora, 
o grande objetivo é propor-
cionar um “dia dos sonhos” 
para essas crianças. “Que-
remos fazer com que essas 
crianças enxerguem que se 
elas quiserem, se esforçarem 
e trilharem o caminho do 
bem, há uma vida diferente 
à espera delas no futuro”, 
ressalta Danila.

O dia de diversão, além do 
café da manhã e a estadia 
no parque aquático, também 
terá hambúrguer, cachorro 
quente, suco, refrigerante, 
água, sorvete, açaí, pipoca, 
algodão doce e sacolinha sur-
presa para todas as crianças. 
“Grande parte da alimentação 
nós já conseguimos, mas 
ainda precisamos de doação, 
principalmente de itens para 
a sacolinha surpresa e brin-
quedos”.

A banda da Polícia Militar 
foi convidada para fazer uma 
apresentação cantando o 
hino nacional durante o café 
da manhã na escola, assim 
como Corpo de Bombeiros, 
GCM (Guarda Civil Municipal) 
e Escoteiros. “Todos foram 
oficializados para participa-
rem e contarem às crianças 
como é o trabalho dos defen-
sores da sociedade”, explica 
Danila.

Irão participar do evento 
crianças dos bairros Santa 
Clara, Bosque Verde, Gra-
mado, Estância Vitória, São 
Carlos, Solidariedade, Ca-
valari, Santa Ana e grupos 

de comunidades e igrejas, 
totalizando 800 crianças.

“O que desejamos é que 
essas crianças tenham um 
dia como nunca tiveram. Eu 
sinto que vai ficar pra his-
tória. O Beach World Happy 
está dando total apoio. O 
que eles estão fazendo por 
essas crianças é realmente 
extraordinário”, conclui a 
idealizadora do evento, que 
já tem cerca de 70 monitores 
voluntários que vão ajudar a 
cuidar das crianças.

André, o presidente do 
complexo aquático, disse ao 
DHoje que tem a convicção 
plena de que o futuro de 
um mundo melhor está nas 
crianças. “Cedi 800 ingres-

Andressa ZAFALON 
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sos para proporcionar a essas 
crianças um dia de diversão. 
Sou devoto de Nossa Se-
nhora Aparecida e essa data 
representa exatamente isso: a 
oportunidade de sermos gra-
tos a tudo. Faço questão de 
transformar essa gratidão em 
ações, proporcionando para 
essas crianças um dia muito 
especial na vidinha delas. 
Tenho certeza que esse dia 
ficará marcado em suas me-
mórias para sempre”, destaca 
o empresário.

Ainda segundo André, “as 
nossas crianças são o futuro 
de um país melhor. Proporcio-
nar um dia desses para elas é 
investir no futuro das próximas 
gerações. As crianças são a 

luz que ilumina o mundo de 
esperança e alegria, a simpli-
cidade delas nos contagiam e, 

por elas, todos deveriam lutar 
diariamente por um futuro 
melhor” conclui.

SÃO PAULO SANTOS CORINTHIANS

Independente organiza 
atrações no Eldorado

A Independente de Rio 
Preto, principal torcida organi-
zada do São Paulo, vai realizar 
neste fim de semana uma 
festa de Dia das Crianças no 
bairro Eldorado em Rio Preto. 
O evento, que será no domingo 
(10), é gratuito e terá início a 
partir das 9h.

Segundo os organizadores, 
a festa contará com brinque-
dos como pula-pula, piscina 
de bolinhas e pinturas para 

as crianças. Haverá ainda um 
trenzinho com o Chaves e o 
Fofão. Também será distribuído 
no local algodão doce, cachor-
ro quente e refrigerante para os 
jovens, junto com sacolinhas  
com balas, pirulitos e pipoca.

Os organizadores ainda 
divulgaram que todas as crian-
ças são bem-vindas, não im-
portando o time que ela torce. 
A sede da Independente em 
Rio Preto fica localizada na 
rua Santa Paula Nº 3100 no 
Eldorado.

Vinicius LIMA

Organizada fará evento no 
próximo fim de semana

Torcedores do Santos vão 
realizar no próximo dia 16 (sá-
bado) um evento de Dia das 
Crianças no ponto de encontro 
da torcida na rua Sebastião 
Miranda, Nº 200 no bairro 
Bosque da Felicidade em São 
José Rio Preto. A festa começa 
a partir das 9h e é gratuita.

“A gente vai fazer uma 
sacolinha com doces, cachor-
ro-quente e refrigerante para 
entregar para as crianças. 

Também teremos um pula-pula 
lá para elas brincarem. Vai ser 
aberto ao público, todas crian-
ças do bairro, sem distinção 
de santista ou não”, afirmou 
Rodolfo Borges Menezes, um 
dos organizadores do evento.

Segundo Rodolfo, a ini-
ciativa está sendo feita pelos 
próprios torcedores. “Nessa 
época está um pouco compli-
cado de conseguir ajuda. Aí a 
gente mesmo está se unindo 
e se ajudando para fazer esse 
evento”, comentou.

Vinicius LIMA

Gaviões recebe crianças 
no Solo na terça-feira

A Gaviões da Fiel, principal 
torcida organizada do Corin-
thians, promove na terça-feira 
(12) um evento especial de Dia 
das Crianças em Rio Preto. Essa 
será 4ª edição que a torcida 
promove na cidade.

Por conta da pandemia, a 
edição do ano passado ocorreu 
em um formato de drive-thru. 
Em 2021, o evento volta a ser 
realizado de forma presencial 
com as crianças e os adultos 
sendo obrigados a utilizar más-
cara. Também será disponibili-
zado álcool gel no local.

O evento é gratuito e todos 
podem participar. “No dia 12 
terá animadores de festa fanta-

siados de personagens infantis, 
brinquedos infláveis, pula pula, 
escorregadores, banheiros quí-
micos, tendas para uma melhor 
comodidade das pessoas pre-
sentes. Será distribuído tam-
bém, refrigerantes, cachorro 
quente, pipoca, algodão doce 
e, no final da festa, vai ser en-
tregues mil sacolinhas surpresas 
com muitos doces”, afirmou 
Mateus Kelvin Gonçalves da 
Silva, integrante da Gaviões de 
Rio Preto.

A expectativa é de que 2 mil 
crianças compareçam na festa. 
O evento será realizado na sede 
da Gaviões da Fiel na rua Eça 
de Queiroz (Antiga 53), número 
161, no bairro Solo Sagrado. A 
atração será das 8h ao meio-dia.

Vinicius LIMA

Fotos: Divulgação
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OUTUBRO ROSA

Reconstrução da mama após câncer 
devolve autoestima às mulheres

Outubro é considerado o 
mês de incentivo ao diagnós-
tico precoce e combate ao 
câncer de mama, por isso, 
intitulado Outubro Rosa. Neste 
mês, os casos de câncer de 
mama ganham mais evidên-
cia e o objetivo é informar, 
principalmente às mulheres, 
o quanto um diagnóstico pre-
coce ajuda na cura da doença.

O cirurgião plástico que 
chefia o setor de mastectomia 
do Hospital de Base (HB), An-
tônio Bozola, conversou com 
o DHoje e disse que a relação 
das mulheres com as mamas 
(corpo-mente), é muito forte, 
por isso, a reconstrução tanto 
da mama, quanto da aréola, 
é de suma importância para 
elas.

“Existem artigos e trabalhos 
científicos sobre a sensação 
da mulher quando fica sem as 
mamas ou aréolas, e a palavra 
que define é ‘castração’. A 
reconstrução significa a recu-
peração psíquica completa. 
O grande problema é essa 
relação que a paciente tem 
com as suas mamas, relação 
corpo-mente, que é muito for-
te, e a reconstrução de mama 

não é uma tarefa fácil, porque 
são duas. Então tem simetria 
e outras dificuldades”, explica 
Bozola.

Existem casos em que são 
precisos mais de uma cirurgia. 
”As pacientes se queixam, as 
vezes, de que não ficou bo-
nito, ai precisa de mais uma 
cirurgia. É uma relação é muito 
difícil, mas eu vou dizer que 
90% das pacientes, quando 
tem as mamas e aréolas recu-
peradas, sentem dois alívios: o 
da cura do câncer e o de estar 
esteticamente bem”, afirma o 
especialista.

No HB, as pacientes com 
câncer atendidas pelo SUS, 
têm direito à essa reconstru-
ção e tudo é feito de forma 
gratuita. “Temos uma equi-
pe com vários especialistas, 
dentre eles, os que fazem a 
tatuagem da aréola, que é um 
procedimento simples, onde 
o profissional ‘copia’ a outra 
aréola e quem vê de frente, 
tem a sensação de que essa 
tatuagem é tridimensional”, 
complementa o médico.

O processo de reconstru-
ção da aréola não é feito ime-
diatamente após a retirada da 
mama, já que existem casos 
em que são necessários a 
radioterapia ou quimioterapia. 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br “É preciso esperar o tratamento 

definitivo, para depois recons-
truir a aréola. Tatuagem já foi 
coisa de pirata, de bandido, 
mas, hoje, é caso de recupe-
ração e caso de mulher bem e 
bonita”, conclui o médico que 
trabalha há 50 anos no HB, 
Antônio Bozola.

Além dos médicos, existem 
outros anjos que também aju-
dam nessa recuperação e aréo-
la e autoestima, como é o caso 
da Rosana Selem, que tem 
36 anos, é esteticista há 23 
e há um ano está trabalhando 
também com a micro areolar.  
“Eu fiquei maravilhada com a 
técnica e com a reação das 
mulheres pós reconstrução de 
aréola. Não cobro este tipo de 
trabalho, principalmente para 
as mulheres carentes”, relata 
Rosana.

A esteticista também explica 
que, para fazer a micro areolar, 
usa-se uma máquina bem deli-
cada, com tintas que duram em 
torno de três anos. “É diferente 
da tatuagem em si, que penetra 
na pele com uma profundidade 
muito maior, sendo impossível 
o sumiço natural dela. As vezes 
uso três tipos de agulhas para 
fazer os efeitos”, explica.

Mesmo estando há apenas 
um ano com este tipo de tra-

balho, Rosana disse à reporta-
gem que é muito emocionante 
realizar a micro areolar nas 
mulheres. “Elas se sentem mais 
empoderadas, conseguem to-
mar banho na frente de outras 
mulheres, em um clube por 
exemplo; se sentem à vontade 

para trocarem de roupa na 
frente dos companheiros, me-
lhor muito a autoestima. Elas 
chegam a encher os olhos de 
lágrimas, é muito emocionan-
te tanto pra elas, quanto pra 
mim”, finaliza a profissional de 
estética.

Reconstrução da 
mama após câncer 
devolve autoestima 
às mulheres

NO SHOPPINGASSISTÊNCIA PCD

Rio Preto abre sala de 
vacina neste domingo

Rio Preto abrirá a sala de 
vacina instalada no Shopping 
Cidade Norte neste domingo 
(10). O funcionamento será 
das 14h às 20h para o públi-
co agendado e faltoso da se-
gunda dose e dose adicional.

Para segunda dose, es-
tarão disponíveis as vacinas: 
AstraZeneca (intervalo de 
12 semanas entre doses); 
Coronavac (intervalo de 28 
dias entre doses) e Pfizer 
(intervalo de 8 semanas entre 
doses).

Já a dose adicional estará 
disponível para os seguintes 
públicos: Trabalhadores da 
Saúde com pelo menos 6 
meses de recebimento da 
segunda dose; Idosos de 60 
anos ou mais com pelo me-
nos 6 meses de recebimento 
da segunda dose e adultos 
com alto grau de imunossu-
pressão com pelo menos 28 
dias de recebimento da dose 
única ou segunda dose.

Para todos os públicos, é 

necessário apresentar docu-
mento de identificação com 
foto e CPF e comprovante de 
vacinação. Para os trabalha-
dores da saúde, é necessário 
apresentar ainda o compro-
vante de função, enquanto 
os adultos imunossuprimidos 
devem apresentar o atesta-
do médico que comprove a 
condição.

Após o domingo, a Cam-
panha de Vacinação contra 
a Covid-19 será retomada 
na quarta-feira (13) para os 
mesmos grupos. Além do 
Shopping Cidade Norte, os 
grupos também podem se 
vacinar nas unidades de saú-
de e demais equipamentos 
públicos, das 8h às 14h.

Rio Preto já apl icou 
713.206 doses da vacina 
contra a Covid-19, sendo: 
384.022 primeiras doses 
(85% de cobertura vacinal), 
299.276 segundas doses 
(66,84% de cobertura) e 
18.357 doses adicionais. 
Além disso, 11.551 pessoas 
tomaram doses únicas.
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Prefeitura já contabiliza 2,8 mil portadores de 
necessidades especiais atendidos este ano
A Câmara de Rio Preto se-

diou durante a semana evento 
voltado para a Pessoa com 
Deficiência, organizado pela 
Secretaria de Direitos e Polí-
ticas para Mulheres, Pessoa 
com Deficiência, Raça e Etnia. 
A mobilização foi grande para 
discutir o universo da Pessoa 
com Deficiência (PcD).

“Todas as secretarias mu-
nicipais foram representadas, 
assim como as entidades de-
dicadas ao cuidado da PcD”, 
afirmou a titular da pasta Ma-
ria Cristina de Godói Augusto, 
na 5ª Conferência Municipal 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência.

Estiveram presentes o 
prefeito Edinho Araújo, vice 
Orlando Bolçone, secretária 
Maria Cristina, presidente da 
Câmara Pedro Roberto, vere-
adores Jean Charles Serbeto, 
Bruno Moura, a presidente 
do Conselho da PcD Márcia 

Barbosa e o rio-pretense Paulo 
César dos Santos, o Jatobá, 
que se tornou símbolo da luta 
dos direitos da PcD e foi duas 
vezes presidente do Conselho.

A secretária Cristina falou 
de todos os serviços oferecidos 
à PcD e citou ainda a novidade 
do cartão de identificação do 
portador de síndrome de Down, 
já autorizado pelo prefeito Edi-

chamando a atenção para a 
unidade em torno de um ide-
al. “Podemos ter divergências 
políticas, mas temos um ideal 
que são o bem-estar e a cida-
dania da PcD. É nossa obriga-
ção cuidar deles e construir 
para eles um mundo melhor,” 
disse o professor.

A assistente social Camila 
Borim iniciou a palestra com 
o tema “Cenário atual e futuro 
da implementação dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência: 
Construindo um Brasil mais 
inclusivo”. Camila é assistente 
social, chefe do Cram Eldora-
do e tem mestrado em PcD, 
além de uma longa vivência 
no setor.

Além de representantes po-
líticos o encontro contou com 
várias instituições: Apae, AMA 
(autista), Crea, Crami, Instituto 
dos Cegos, Associação dos 
Ostomizados, Renascer, Lar 
de Fátima, Conselho Tutelar, 
Depto da PcD da OAB Rio 
Preto, entre outros.

Da REDAÇÃO

nho em 2019 e cujo modelo 
está em fase de finalização.

Segundo ela, de janeiro 
até outubro, sua secretaria 
registrou 2.799 atendimen-
tos, 148 pessoas atendidas 
na academia adaptada e 37 
pessoas bem-sucedidas no 
Emprego Apoiado.

O vice Orlando Bolçone 
fez um discurso reflexivo, 
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DOE Tipos O+ e O- estão em falta no 
Banco de Sangue

O Banco de Sangue do 
hospital Beneficência Por-
tuguesa em Rio Preto está 
com falta de doadores os 
tipos O+ e O-. O local é 
responsável por fornecer 
bolsas de sangue para o 
Beneficência, Santa Casa, 
IMC (Instituto de Moléstias 
Cardiovasculares) e Uni-
med.

Segundo a enfermeira 
Mayra Marinelli, o fluxo 
de doadores costuma va-
riar durante as semanas. 
“Quando temos algum pa-
ciente jovem internado que 
precisa da bolsa de sangue, 
ele consegue mobilizar vá-
rios doadores na família e 
no círculo de amigos para 
vir no Banco. No entanto, 
doações espontâneas aca-
bam sendo minoria, então 

existem períodos em que a 
coleta acaba caindo muito”, 
comentou.

De acordo com ela, o 
Banco de Sangue possui 
quatro bolsas do tipo O (ne-
gativo e positivo), sendo que 
o ideal era ter ao menos 10 
bolsas no estoque. “O tipo 
O- é o mais utilizado porque 
é universal. Quando temos 
uma situação de emergên-
cia, não dá tempo de ficar 
testando o tipo sanguíneo 
do paciente, então utiliza-
mos o O-. Há também casos 
em que os médicos, quando 
vão fazer uma cirurgia, pe-
dem uma reserva para tratar 
o paciente, consumindo vá-
rias bolsas”, afirmou Mayra.

A enfeira informou que a 
situação do tipo A é boa e 
que os tipos B e AB estão 
em menor quantidade. O 
Banco de Sangue recebe 

Vinicius LIMA em média de 15 a 20 doa-
dores por dia, mas nos últi-
mos dias tem ficado abaixo 
de 10.

Para doar não é preciso 
fazer agendamento. O do-
ador precisa: ter idade de 
16 a 69 anos (menores de 
18 precisam estar acompa-
nhado de um responsável); 
pesar acima de 50 kg; re-
pousar seis horas antes da 
doação; evitar fumar duas 
horas antes e duas horas 
depois da doação; alimen-
tação leve nunca em jejum 
e trazer documento oficial 
com foto.

O banco ainda recomen-
da que pessoas que re-
ceberam a vacina contra 
Covid-19 esperem sete dias 
antes de doar. O Banco de 
Sangue fica na rua Luiz Vaz 
de Camões, Nº 3236. O 
telefone é (17) 3211-5454.
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O porco-espinho, a raposa, o 
burrico, o pelicano e o jacaré 
estão todos dormindo, muito 
cansados… Mas a foca está 
bem acordada. E ela não quer 
saber de ficar na cama! E ago-
ra? O que os outros dorminho-
cos vão fazer?
Este livro, para leitores bem 
pequenos, torna a hora de 
dormir um momento mais 
divertido e gostoso para toda a 
família.
Editora: Companhia das 
Letrinhas; 1ª edição (7 agosto 
2018)
Número de páginas: 33

 Você gosta de surpresas?
 A foto acima indica uma das grandes surpresas que a turma do 5º Ano D vivenciou no último dia 18 de junho, 
na escola CEM Prof.ª Anita Lievana Camargo, em Votuporanga.
 Como essa surpresa foi criada e por quê?
 O professor da sala, Milton Perecin, é um grande incentivador do desenvolvimento da leitura por prazer. O 
olhar apaixonado pela leitura e o estímulo ao aprofundamento do amor pela literatura. Para conseguir atingir seu 
objetivo, ele tem diversos projetos nesse sentindo. O mais novo dele foi a criação do Clube de Leitura: Ler é Viver 
Um Mundo Mágico, nome esse dado pelos próprios alunos.
 O projeto é muito simples e prático. Toda sexta-feira, os alunos recebem a capa em PDF de três livros que 
podem ser obtidos na internet em sites destinados a isso. Baseado na capa, os alunos escolhem um dos livros e, 
depois de todos votarem, o mais votado é enviado a eles no mesmo formato de arquivo digital. Durante o final de 
semana e o restante da semana seguinte, os alunos leem o livro, buscam aprendizagens nele, selecionam a sua 
gravura ou informação preferida e dá sua nota para o livro lido, dizendo se o recomendaria ou não a outros leitores. 
 Quando chega na outra sexta-feira, via plataforma ZOOM os alunos se encontram com o professor e por 
cerca de 2 horas eles trocam ideias entre si sobre a história. Mas, não pensa que é conversa para “boi dormir” não! 
São conversas bem vivas, bem dinâmicas e cheias de polêmicas, debates e discussões sempre mantidas dentro do 
devido respeito. Contudo, o professor ainda não estava contente com esses encontros, já que ele gosta muito de 
livros em forma de papel. Ele ficou “matutando” e depois de um esforço tremendo, teve uma ideia: entrou em contato 
com o autor de um dos livros que ele mais gosta, combinaram a respeito da parte financeira e, assim, o professor 
adquiriu livros físicos e presenteou cada um dos alunos que participam desse clube. Porém, mais do que isso, ele 
conseguiu a partir da generosidade do autor, fazer um bate-papo entre leitores e o autor do livro.
 Foi aí que “nasceu” essa surpresa dupla: o livro como presente e uma conversa com o autor como um brinde 
a relação escritor leitor. Não preciso nem dizer que os alunos amaram poder ter a possibilidade de lerem o livro e 
descobrirem algumas singularidades do livro com o escritor.
Assim, utilizando a tecnologia e humanizando as relações entre docentes, alunos e autores, uma rica oportunidade 
de aprendizagem foi conseguida. Realmente foi incrível!

Milton dos Santos é Professor, 
Contador de Histórias, Voluntário em 

Libras e Youtuber.

SURPRESA!!!! 

Libras e Youtuber.

Muito cansado 
e bem acordado

Perigoso!

Bob, a toupeira macho, adora 
etiquetar as coisas. Então, um 
dia, ele encontra uma coisa 
muito estranha. Uma coisa es-
camosa. Uma coisa escamosa 
com dentes pontudos. Ahhh! 
CUIDADO, Bob!

Editora: Ciranda Cultural; 1ª 
edição (1 janeiro 2014)
Número de páginas: 32 
Idade de leitura: 4 - 8 anos

EDUCAÇÃO

Governo expande Ensino Integral 
para 53 escolas estaduais na região

A partir de 2022, mais 53 
escolas estaduais da região 
de Rio Preto farão parte do 
Programa de Ensino Integral 
(PEI). O anúncio da expan-
são do programa para 952 
unidades de todo estado foi 
feito na última sexta-feira (8) 
pelo Governador João Doria 
e pelo Secretário Estadual da 
Educação, Rossieli Soares, no 
Palácio dos Bandeirantes.

O segundo processo de 
adesão ao Programa deste 
ano, conduzido pela Secretaria 
da Educação do Estado de São 
Paulo (Seduc-SP), validou 171 
escolas que estão em 103 
municípios, dos quais 31 vão 
ter as primeiras PEI. Este gru-
po se soma as 781 unidades 
anunciadas no último mês de 
julho. Atualmente, são 448 
mil estudantes atendidos em 
1077 escolas, de 308 cidades, 
de todas as 91 Diretorias de 
Ensino.

O governador Doria des-
tacou a importância deste 
avanço na educação e a ofer-
ta de um ensino de cada vez 
mais qualidade. “A meta que 

era dezembro já está sendo 
atingida agora. São Paulo é o 
estado com o maior número 
de escolas de tempo integral 
em todo o Brasil. Alcançamos 
2.029 escolas de tempo inte-
gral, quase seis vezes mais do 
que tínhamos dois anos e meio 
atrás”, afirmou.

Agora, a Seduc-SP passa 
a atender mais de 1 milhão 
de estudantes da educação 
básica*, conforme explicação 
do Secretário Rossieli.

“No último anúncio falamos 
que em 2022 seriam 929 mil 
vagas em PEI. Considerando 
essas 171 novas escolas, são 
mais 97 mil vagas. Nosso gran-
de esforço tem sido melhorar 
as condições e a nossa Edu-
cação em todos os aspectos. 
Então, transformar as escolas 
em ensino integral tem sido 
uma das missões”, diz Rossieli 
Soares.

Com o avanço, a partir 
do próximo ano letivo, serão 
261 escolas do PEI de Anos 
Iniciais (1° ao 5°ano), 1563 
de Anos Finais (6° ao 9°ano) 
e 1570 de ensino médio (que 
representam 18%, 42,6% e 
43% da rede estadual, respec-
tivamente).

Da REPORTAGEM
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2012, o PEI potencializa a 
melhoria da aprendizagem e o 
desenvolvimento integral dos 
estudantes, nas dimensões 
intelectual, física, socioemocio-
nal e cultural, por meio de um 
modelo pedagógico articulado a 
um Modelo de Gestão.

São trabalhadas práticas pe-
dagógicas, como Tutoria, Nive-
lamento, Protagonismo Juvenil 
com Clubes Juvenis e Líderes 
de Turma, além de componen-
tes curriculares específicos, 
como Orientação de Estudos e 
Práticas Experimentais, que po-
tencializam a formação integral 
do estudante a partir do seu 
Projeto de Vida.

Mais escolas - O 
número de escolas do PEI irá 
aumentar em quase 6 vezes em 
comparação a 2018, quando o 
programa estava presente em 
364 unidades escolares. Eram 
ofertadas 115 mil vagas.

Dentro do Plano Nacional 
de Educação (PNE), a Meta 6 
– Educação Integral – prevê em 
seu objetivo 2 que em 2024, 
no mínimo, 25% dos alunos da 
Educação Básica sejam atendi-

dos em jornadas de mais de 7 
horas. Com as novas PEIs, São 
Paulo atinge este objetivo, no 
âmbito de sua rede estadual, 
já em 2022.

  IDEB e alcance

Os investimentos na jornada 
integral refletem em melhores 
notas no Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(IDEB) já no primeiro ano de 
implantação do programa.

– Escolas PEI cresceram 1,2 
pontos no IDEB 2019, enquan-
to as regulares, 0,6.

– Das escolas estaduais de 
São Paulo, as 33 melhores co-
locadas no ranking são PEIs.– 9 
das 10 primeiras colocadas de 
ensino fundamental são PEIs.

95% de satisfação

Em agosto de 2020, a Se-
duc-SP avaliou a percepção 
de 13 mil professores e 121 
mil estudantes da rede pública 
estadual envolvidos no PEI:

– De 0 a 10, os professores 
recomendariam 9,1 as escolas 

em que atuam aos colegas de 
profissão;

– De 0 a 10, os estudantes 
recomendariam 8,5 as escolas 

em que atuam aos colegas;

– 95% dos professores se 
sentem satisfeitos ou muito sa-
tisfeitos em atuar nas escolas.

Divulgação

Governador do estado, João Doria 

EM 2022

A proposta do Novo Ensino 
Médio foi sancionada em 2017, 
durante o governo de Michel 
Temer, no entanto, o cronogra-
ma para implantação ainda não 
havia sido definido pelo MEC 
(Ministério da Educação).

Em julho deste ano o MEC 
divulgou a portaria no Diário 
Oficial da União (DOU) com o 
cronograma de implantação, 
começando em 2022 para as 
turmas do 1º ano do ensino 
médio; em 2023 a mudança 
chega para o 2º ano e em 
2024 se completará com as 
turmas do 3º ano. Essas novas 
diretrizes são válidas para todas 
as escolas públicas e privadas 
do país.

Entre as principais altera-
ções estão a ampliação da car-
ga horária e uma nova estrutura 
curricular. Atualmente a carga 
horária escolar é de 2,4 mil 
horas e, com a nova proposta, 
serão acrescentadas mais 600 
horas, totalizando 3 mil horas 
anuais.

Já em relação à estrutura, 
haverá currículo básico que 
seguirá a Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC) como 
referência, seguindo as com-
petências das quatro áreas 
do conhecimento (linguagens, 
matemática, ciências da natu-
reza e ciências humanas), bem 
como haverá também as grades 
formativas oferecendo aos 
estudantes o aprofundamento 
nas áreas desejadas ou em 
formação técnica e profissional.

A formação geral, de co-
nhecimento, terá carga de 1,8 
mil horas; já a grade formativa 
será composta pelas 1,2 mil 
horas restantes, com o objetivo 
de desenvolver habilidades e 
conhecimentos de acordo com 
a escolha do projeto de vida de 
cada estudante. Essas disci-
plinas podem variar de acordo 
com cada escola e região.

Todas as escolas do país 
têm até o final deste semes-
tre para iniciarem a transição 
para a implementação que é 
obrigatória. A mudança visa 
ampliar o interesse dos alunos 
no Ensino médio e reduzir a 
evasão escolar.

A partir de 2024, quando 
as três turmas do ensino mé-
dio já estarão contempladas 
com o novo formato de ensino, 
o Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) também deve 
ser reformulado para atender 
às novas diretrizes.

Novo Ensino 
Médio vale para 
escolas públicas 

e privadas 
Da REPORTAGEM
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1 ou 2 VAGAS (COBERTAS) + de 20 ITENS DE LAZER

2 e 3 dorms51   57   68m²

 Em frente ao Parque Ecológico
AV. BENEDITO RODRIGUES LISBOA, nº1321

LANÇAMENTO!

As perspectivas e as imagens são meramente ilustrativas, uma vez que se trata de publicidade para lançamento de empreendimento a ser implementado. As áreas comuns de lazer serão entregues decoradas, conforme projeto específico a ser desenvolvido pela incorporadora, que poderá ser diferente das imagens apresentadas. Os apartamentos terão metra-
gem que irão variar de 51,92 m² a 68,35 m², e terão dois ou três dormitórios, com ou sem suíte. Os apartamentos terão ainda 1 ou 2 vagas de garagem, cobertas ou não. O empreendimento terá 8 plantas distintas. Consulte as metragens e demais informações com os especialistas da Tarraf. Os apartamentos serão entregues de acordo com os acabamentos 
constantes no memorial descritivo que acompanhará o instrumento particular de venda e compra. Incorporação registrada no 2º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, sob nº R 04/111.408, em 08 de setembro de 2021. Impresso em outubro de 2021.
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CULTURA

Sesc Rio Preto reabre teatro com 
exigência de carteira de vacinação

O Sesc Rio Preto dá sequ-
ência à retomada gradual com 
a presença de público para o 
teatro, a partir de 15 de outubro. 
A capacidade ainda será reduzi-
da, com 30% do total permitido 
e seguindo os protocolos de 
segurança de combate à Co-
vid-19, como uso de máscara 
obrigatório, distanciamento, 
apresentação de documento 
com foto e da carteirinha de 
vacinação contra o coronavírus, 
com pelo menos a primeira dose 
aplicada.

De maneira gradativa, sem-
pre com os devidos cuidados e 
seguindo os protocolos sanitá-
rios que garantem a segurança 
dos funcionários e do público 
em geral, o Sesc dá mais um 
passo em direção à retomada 
responsável das atividades no 
estado de São Paulo.

“Queremos ampliar a oferta 
de atividades e serviços aos tra-
balhadores e à população; con-
tribuir para o aprimoramento da 
qualidade de vida, do bem-estar 
individual e desenvolvimento 

social, como sempre fizemos, 
por meio de ações permanentes 
e eventuais nas unidades de todo 
o estado de São Paulo”, afirma 
Danilo Santos de Miranda, dire-
tor do Sesc São Paulo.

O diretor ainda complementa 
informando que essa retomada 
envolve encenações teatrais e 
também apresentação de mu-
sicais. “É com muita satisfação 
que celebramos esse momento 
histórico e de reencontro entre 
artistas e público de maneira pre-
sencial, com a realização de nos-
so já tradicional Sesc Jazz, que 
ocupará quatro dos oito teatros 
que retomam suas atividades no 
mês de outubro, entre os dias 15 
e 31, com diversas atrações, dos 
jovens aos consagrados. Temos 
boas novidades para breve”.

Com a programação norteada 
para a diversidade, os teatros do 
Sesc voltam a receber e promo-
ver o encontro dos artistas com 
seu público. Os shows, peças 
teatrais, espetáculos de dança e 
circo voltam a acontecer, além de 
Rio Preto, também nas unidades 
Consolação, Pompeia, Pinheiros, 
Vila Mariana, Guarulhos, Santos 
e Jundiaí.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

As vendas on-line para to-
das as unidades serão inicia-
das no dia 12 de outubro; as 
presenciais, no dia 13, com a 
informação importante de que o 
público deve comprar o ingresso 
na unidade onde acontece a 
programação.

A programação completa para 
o Sesc Rio Preto será divulgada 
nos próximos dias.

Vacina - Desde 4 de 
outubro, passa a ser necessário 
apresentar o comprovante de va-
cinação contra a Covid-19 (pelo 
menos a 1ª dose) e documento 
com foto para ingressar em todas 
as unidades do Sesc no estado 
de São Paulo.

O público pode apresentar o 
comprovante de vacinação físico 
ou digital, recebido no ato da va-
cinação ou o comprovante digital, 
disponibilizado pelas plataformas 
VaciVida e ConectSUS ou pelo 
aplicativo e-saúdeSP.

O distanciamento físico, a tili-
zação de máscara cobrindo boca 
e nariz, assim como a medição 
de temperatura dos visitantes na 
entrada das unidades, seguem 
sendo obrigatórios.

Divulgação

FESTA ELETRÔNICA FESTA À FANTASIA

STORIES Party será dia 20 de novembro

Programe-se, pois no dia 
20 de novembro de 2021, 
acontece mais uma edição 
da Stories Party em Rio Preto. 
Isso mesmo. Sob o comando 
de Bruninha Barbosa, Fafá 
Assunção, André Cedeira e 
Arthur Ribeiro, a Stories Party 
vem, mais uma vez, para fazer 
e ficar na história.

Considerada uma das me-
lhores festas que Rio Preto já 
proporcionou para um público 
requintado e apreciador dos 
bons e grandes eventos, a 
Stories Party é uma das que 
está no topo do ranking.

Ainda sem atração con-
firmada, e ao que tudo indi-
ca ficará em segredo a sete 
chaves, a Stories já tem na 
manga dois locais para mon-

tar sua mega estrutura. O que 
consegui apurar com um dos 
organizadores é que ele e os 
outros sócios estão analisando 

entre o Villa Conte e o Recinto 
de Exposições de Rio Preto, e 
que o evento vem no formato 
open bar e open food.

Luiz Felipe POSSANI

Tereza este ano tem novos 
formato e ambientes

Os produtores de eventos 
e diretores da Mixed Club, 
Alexsander Alves e Rodolfo 
Trindade, trazem no dia 6 
de novembro, um sábado, 
mais uma edição da festa a 
fantasia Tereza, que sempre 
vem com um diferencial nos 
detalhes, como decoração, 
atrações e novidades para 
satisfazer seu público.

A quarta edição da festa 
Tereza ambienta-se em Los 
Angeles, na capital do cine-
ma, em uma época em que 
as babás de Julie Andrews 
eram equivalentes aos Vin-
gadores. Em meio a heróis e 
donzelas, arte e fantasia, a 

personagem principal dessa 
história está de volta para 
recepcionar os presentes 
na noite a fantasia, que 
transformará o espaço, que 
ainda está em segredo, em 
um novo ponto de encontro, 

e promete ser em um dos 
megas e mais luxuosos am-
bientes de Rio Preto.

Não fique de fora. Para 
comprar seu ingresso, entre 
em contato pelo whatsapp 
(17) 98166-4843.

Luiz Felipe POSSANI

Divulgação

Divulgação
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 21/10/2021 às 11h 2º Leilão: dia 25/10/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: 
Primeiro Leilão: dia 21 de Outubro de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 25 de Outubro de 2021 às 11:00 
horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda 
constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 18, da quadra Z9, situado 
no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes 
medidas e confrontações: Pela frente mede 12,51m e divide-se com a Rua Projetada 25; do lado direito de quem da rua olha para o 
imóvel mede 19,97m e divide-se com o lote 17; do lado esquerdo mede 19,42m e divide-se com o lote 19; e finalmente nos fundos 
mede 12,50m e divide-se com parte dos lotes 20 e 16; encerrando uma área superficial total de 246,18 m²; distante 4,11m da 
esquina da Rua Projetada 22. Matrícula nº 150.592 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de 
Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 365.000,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 
287.951,17. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão 
Extrajudicial, no dia 25 de Outubro de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), 
desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das 
contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site 
www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e 
quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em 
qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento 
mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será 
alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e 
posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de 
áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração 
da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o 
imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. 
A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior 
proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante 
à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilida-
des por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento 
ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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Rio Preto terá a primeira academia 
exclusiva para crianças do Brasil

Rio Preto é a primeira 
cidade brasileira a 
ter uma academia 
especialmente pla-

nejada para o público infantil. 
A inovação foi idealizada pela 
fisioterapeuta Nádia Frigo Imad.

“Somos os primeiros do 
Brasil. Nós criamos e desen-
volvemos os aparelhos infantis 
para o tamanho deles. Outras 
academias acabam trabalhan-
do apenas o funcional ou fa-
zem adaptação em aparelhos 
adultos. Até então nenhuma 
empresa havia desenvolvido os 
aparelhos específicos para os 
pequenos”, explica Nádia.

Ela ressalta que hábitos 
saudáveis têm mais chances 
de acompanharem a população 
durante a vida se começarem 
logo na infância, por isso é 
preciso chamar atenção para 
a qualidade de vida e rotina 
alimentar balanceada.

A estimativa é que 6,4 
milhões de crianças tenham 
excesso de peso no Brasil e 3,1 
milhões já evoluíram para obe-
sidade. A doença afeta 13,2% 
das crianças entre 5 e 9 anos 
acompanhadas no Sistema 

Único de Saúde (SUS), do Mi-
nistério da Saúde, e pode trazer 
consequências preocupantes ao 
longo da vida. Nessa faixa etária, 
28% das crianças apresentam 
excesso de peso, um sinal de 
alerta para o risco de obesidade 
ainda na infância ou no futuro.

Entre os menores de 5 anos, 
o índice de sobrepeso é de 
14,8%, sendo que 7% já apre-
sentam obesidade. Os dados 
são de 2019, baseados no 
Índice de Massa Corporal (IMC) 
de crianças que são atendidas 
na Atenção Primária à Saúde 
(SAPS) do SUS.

Todos esses dados levaram a 
fisioterapeuta a viabilizar o proje-
to que contempla não apenas as 
crianças, até 11 anos, mas toda 
a família. “A ideia da academia é 
cuidar da família toda, por isso 
o nome ‘Gerações’. Queremos 
fazer a interação familiar que 
nos dias atuais se torna cada 
vez mais difícil”, ressalta a fisio-
terapeuta e empresária do setor.

O projeto foi concretizado em 
março deste ano, entretanto, 
devido à pandemia, Nádia ainda 
não inaugurou oficialmente e 
também não investiu em divul-
gação, mas, mesmo assim, já 
tem 25 crianças matriculadas.

“Por conta da pandemia, 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

até o momento não havíamos 
feito inauguração e divulgação, 
porém, com 60 dias, em média, 
trabalhados, e apenas com o 
‘boca a boca’ sendo feito pelas 
próprias crianças, estamos com 
aproximadamente 25 crianças 
matriculadas”.

O primeiro passo para iniciar 
os cuidados na academia da 
Nádia é uma avaliação desta 
criança com o time de profis-
sionais que trabalham lá. São 
fisioterapeutas, educadores 
físicos com capacitação especí-
fica para o kids, além do pedido 
médico para o caso de crianças 
com dificuldade de crescimento, 
depressão e outras patologias.

O time de profissionais ainda 
é composto por nutricionista, 
terapeuta, psicóloga, médico e 
faz o serviço de translado para 
buscar a criança e levar embo-
ra. “Temos restaurante com a 
capacidade de alimentar essa 
criança, com alimentação to-
talmente natural e saudável, ou 
seja, tentamos pensar em todos 
os detalhes”, diz Nádia.

Segundo a empresária, a 
ideia de criar esse diferencial 
em Rio Preto foi para cuidar da 
saúde das crianças, já que o 
Brasil se torna cada vez maior 
em índice de obesidade infantil, 
depressão, dificuldades em ati-
vidades motoras e que exigem 
condicionamento. “Estamos em 
uma era de sedentarismo infan-
til, a tecnologia domina os lares 
e as crianças não são capazes 
de mudarem essa realidade 
sozinhas”, frisa.

Com essa visão, Nádia co-
locou em prática um segundo 
projeto, inaugurado este mês, 
que é um restaurante com co-
midas e bebidas com redução 
de calorias, porções exclusivas 

(sem açúcar e óleo) e a elabora-
ção de novos pratos. “O objetivo 
é estimular o sentimento de 
prazer do alimento, porém, sem 
os malefícios trazidos por tantos 
ingredientes artificiais”, explica.

“Vimos a necessidade de 
mostrar às pessoas que a vida 
é feita de equilíbrio e que não 
é preciso nada de radicalismo 
e, muito menos, privar o lazer e 
encontro entre amigos, já que 

a comida e bebida sempre são 
o alvo de encontros sociais”, 
complementa.

A chefe de cozinha do res-
taurante, que fica junto com 
a academia, é nutricionista e 
oferece serviços diferenciados 
até com orientações sugestivas 
de como se alimentar.

“As pessoas estão gostando 
muito de todo o conceito e 
estamos vendo mudanças de 

pensamentos e admiração, por 
talvez uma forma de viver com 
qualidade de vida, de uma ma-
neira até então meio desconhe-
cida, excesso de informação, 
confusão nas informações e 
tudo colocado como se fosse 
muito difícil de atingir. Viemos 
mudar este conceito”, conclui 
Nádia Frigo Imad, proprietária 
do ‘Gerações Fisiotrainer’, em 
Rio Preto.

Divulgação
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Centro esportivo do Parque 
Estoril é reinaugurado 

A prefeitura de São José 
do Rio Preto realizou neste 
sábado (9), a reinaugura-
ção do centro esportivo do 
Parque Estoril, depois de 
uma reforma completa com 
recuperação das quadras e 
vestiários, fechamento total 
com gradil e construção de 
novas canchas de bocha, 
equipadas com placar ele-
trônico.

Foram investidos R$ 
1.434.185,26 na obra de 
revitalização, sendo que R$ 
382 mil foram provenientes 
de uma emenda parlamen-
tar do deputado federal Luiz 
Carlos Motta. Na reabertu-
ra, o centro esportivo rea-
lizou um torneio amistoso 
de bocha com o time oficial 
de Rio Preto e doze equipes 
convidadas, resgatando um 
símbolo do local: em mais 
de três décadas de existên-
cia, o núcleo se tornou um 
tradicional ponto de prática 
deste esporte.

Também aconteceram 
apresentações de ginástica 
rítmica, judô, vôlei e bas-

quete.
Com a reinauguração e a 

retomada gradual das ativi-
dades esportivas no municí-
pio, a Secretaria de Esportes 
e Lazer vai promover aulas 
de futsal, vôlei para a ter-
ceira idade, ginástica geral 
e judô no Centro Esportivo 
do Estoril.

Participaram da reinau-
guração o prefeito Edinho 
Araújo acompanhado da 
primeira-dama e presidente 
do Fundo Social de Solida-
riedade Maria Elza Araújo, 
o vice-prefeito Orlando Bol-
çone, deputado Federal Luiz 
Carlos Mota e os secretários 
de Esporte Fábio Marcondes, 
Chefe de Gabinete Zeca 
Moreira, de Comunicação 
Mário Soler e Serviços Gerais 
Ulisses Ramalho. Estiveram 
presentes ainda os verea-
dores Bruno Marino, Bruno 
Moura, Cabo Júlio Donizete, 
Jean Charles, Odélio Chaves, 
Rossini Diniz e o presidente 
da Câmara, Pedro Roberto.

O prefeito Edinho Araújo 
falou da alegria de entregar 
aos moradores da região do 
Estoril o Centro Esportivo 

totalmente reformado e 
revitalizado. “Estamos hoje 
celebrando a primavera e 
a retomada das ativida-
des esportivas, com todos 
os cuidados necessários 
pois a pandemia ainda não 
passou, mas é importan-
te que todas as pessoas, 
independente de idade, 
voltem a praticar esportes e 
atividades físicas, num es-
paço como este será ainda 
melhor e mais prazeroso”, 
disse o prefeito.

O secretário de Esportes 
Fábio Marcondes lembrou 
que além do Centro do Es-
toril totalmente revitalizado, 
outros espaços e praças 
esportivas municipais entre 
eles o Antonio Natalone, 
Cecap, Cristo Rei, Cidada-
nia entre outros espaços 
esportivos serão totalmente 
reformados.

Durante a reinauguração 
na manhã deste sábado 
(9), aconteceram apresen-
tações de ginástica rítmica, 
judô, vôlei, basquetebol, 
torneio de bocha, brinque-
dos infláveis e distribuição 
de pipoca e algodão doce.
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