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Rio Preto registra
239 casos de
Covid-19 e
quatro óbitos
No sábado, 1º, a Secretaria
de Saúde divulgou novos dados da Covid-19 no munícipio.
Agora, a cidade conta 9.260
casos e 244 mortes pela doença. O número de pacientes
recuperados chegou a 6.277.
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Rio Preto registra dois acidentes
com escorpião por dia

Só este ano, até o último dia 24, foram registrados 482 acidentes com escorpiões na cidade. Ao longo de todo
o ano passado, foram 628 casos.
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Medo da Covid
pode elevar
abstenção,
prevê Furquim

Pandemia eleva
o consumo de
medicamentos
em 198%
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Peixão faz projeto
para priorizar
convocação de
aprovados em
concursos
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Houve aumento de procura para a hidroxicloroquina e colecalciferol (vitamina D)

Levantamento realizado pela consultoria IQVIA
apontou o aumento significativo nas vendas de
alguns medicamentos e vitaminas relacionados à
Covid-19 nos primeiros meses desse ano. Medicamentos atribuídos à capacidade de curar a Covid-19
também registraram aumento na procura.
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Leão enfrenta o Corinthians por vaga na final do Campeonato Paulista
O time do Mirassol quer chegar mais longe no Campeonato Paulista. Para ir à final, que seria inédita para o clube, o Leão precisa passar pelo Corinthians no jogo deste
domingo às 16h. Independente do resultado, esta já é a melhor campanha da história do Mirassol na competição. Pág. A8

Primeiro semestre
teve aumento de 20%
no número de animais
apreendidos em RP
Foram 518 animais resgatados
pela Polícia Ambiental em 2020,
sendo que as aves silvestres foram
a espécie mais comum, com 378
indivíduos. Ainda segundo a Polícia,
primatas e repteis também são as
espécies mais comuns de serem encontradas quando se trata de tráfico
de animais.
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Começam as
inscrições para
Atividades Formativas
do 1º FestFIM
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Mulheres em
Empresários
situação de rua
encontram nas
parcerias a solução terão ala na Casa
do Cirineu
para enfrentar a crise
O networking ou rede de
contatos de negócios é a palavra chave para enfrentar a
crise criada pela pandemia. Por
meio de parcerias e conexões
firmadas dentro do grupo de
BNI Noroeste Paulista, os empreendedores têm conseguido
manter positiva a receita da
empresa.
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A Casa do Cirineu, que atende moradores de rua em Rio
Preto, está terminando a adequação de um novo espaço
exclusivo para mulheres. O local
tem capacidade para atender
110 pessoas, mas por conta da
pandemia atende até 80. Atualmente, a Casa do Cirineu abriga
39 homens e terá capacidade
para 20 mulheres.
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DIREITOS DO
CONSUMIDOR
QUE VOCÊ
PRECISA
CONHECER –
PARTE III

E

m 2020, o Código de Defesa
do Consumidor comemora
seus 30 anos de existência em
2020 com muitas conquistas,
lei que garantiu ao consumidor
mecanismos para exercer a sua
cidadania.
Todos os direitos do
consumidor são importantes
e saber deles é preciso; a
partir dessa semana você
vai conferir alguns direitos
básicos que todo consumidor
tem, mas nem todos
conhecem.
12. Voo atrasado
Se for viajar e o voo atrasar,
dependendo do tempo que
tiver de esperar, você tem
direito a ligações telefônicas e
acesso à internet, alimentação
e hospedagem. Em caso
de cancelamento, você
pode exigir o reembolso ou
remarcar a viagem.
13. Créditos que
desaparecem
Seus créditos do celular
estão sumindo? Serviços de
Valor Adicionado, como jogos
e afins, podem ser o motivo.
Se houve cobrança sem o
seu consentimento, entre
em contato com a operadora
e exija o cancelamento e
restituição em dobro.
14. Cadastro de
inadimplente
Caso o consumidor
tenha seu nome inscrito no
cadastro de inadimplentes
sem justa causa, sem aviso
prévio ou com informações
incorretas, a empresa que
requisitou a inclusão pode ser
responsabilizada por danos
morais e materiais.
15. Conta sem tarifas
Você sabia que pode ter uma
conta corrente sem tarifas?
Basta ir até a agência bancária
onde deseja abrir a conta
ou onde já tem uma aberta
e solicitar a conversão para
serviços essenciais, que reúne
operações básicas e não tem
custo.
16. Pagamento negado
Caso tente realizar o
pagamento de uma conta no
caixa de uma agência e esse
serviço seja negado, o banco
é obrigado a informar quais
são as opções fornecidas, seja
por caixa eletrônico, internet
banking ou lotérica, por
exemplo.
17. Fila de banco
demorada
Alguns estados e municípios
brasileiros têm leis que limitam
tempo de espera nas agências
bancárias. Nos locais onde não
há lei, os bancos devem seguir
norma de autorregulação da
Febraban.
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SOS CONSUMIDOR

O QUE É GARANTIA
ESTENDIDA: PENSE BEM
ANTES DE CONTRATAR

É

comum, na maioria
das lojas, a oferta da
garantia estendida.
Aproveitando-se
de uma certa empolgação do
consumidor, que acaba de adquirir
um novo eletrodoméstico ou
eletroeletrônico, o vendedor
apresenta a possibilidade de o
produto adquirido tenha um
tempo mais longo de garantia. Para
que isso ocorra, basta “pagar um
pequeno valor” a mais na hora da
compra e assinar um “contrato
sem importância”.
Mas, antes de contratar a garantia
estendida, é bom ﬁcar atento,
pois trata-se de um tipo de seguro
e, como tal, possui cláusulas de
exclusão de cobertura. Portanto,
antes de contratar, saiba o que é
a garantia estendida e como ela
funciona.

Seguro que estende a garantia
do fabricante
Quando a ﬁnalidade da garantia
estendida é aumentar o tempo do
prazo da garantia do fabricante,
ela começa a valer após o prazo da
garantia contratual* do produto
e possui as mesmas coberturas.
Isso signiﬁca que é necessário ler a
garantia do fabricante para saber:
- Quais os direitos que você terá ao
contratar a garantia estendida;
- Qual o prazo da garantia do
fabricante;
- Quando começa a valer a garantia
estendida;
- Outras informações importantes
sobre as condições gerais do
contrato, como o que está ou não
garantido, quais as condições para
o cancelamento do contrato, etc.
* Garantia Contratual: de
acordo com o artigo 50 do Código
de Defesa do Consumidor,
é a garantia concedida pelo
fornecedor mediante texto escrito,
especiﬁcando quais as condições
oferecidas. Esta garantia se soma
à garantia legal, sendo a ela
complementar.
Seguro que complementa a
garantia do fabricante
Nesse caso, o seguro vai cobrir
danos que a garantia do fabricante
não cobre. Portanto, é importante
veriﬁcar o que o contrato de
seguro de garantia complementar
oferece e comparar com o da
garantia dada pelo fornecedor,
para saber se é interessante ou não
contratar.
Exclusões: ﬁque atento!
Nos contratos de garantia
estendida, usualmente estão
descritas muitas situações em que
não há cobertura para o produto. É
muito importante avaliá-las.
Muitos consumidores só tomam
conhecimento destas exclusões
quando tentam utilizar a garantia
complementar e tem seu pedido
recusado pela seguradora ou
porque não tiveram acesso ao
contrato e às condições da apólice
(não recebeu o contrato) ou
porque não leram atentamente o
que seria coberto ou não.
Por isso, antes de contratar,
não deixe de se informar sobre
as exclusões, exija e leia as
“Condições Gerais do Seguro”
para não ter surpresas, pois
muitas vezes o que o vendedor
oferece pode ser diferente do que
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É POSSÍVEL FAZER O
SAQUE DE CONSÓRCIO
CONTENPLADO?
Divulgação

Divulgação

S
realmente consta no contrato. Em
geral, as desvantagens e riscos não
são informadas.
Formas de pagamento da
indenização ao consumidor
De acordo com a SUSEP Superintendênciade Seguros
Privados, o contrato de seguro
de garantia estendida poderá
prever as seguintes modalidades
de pagamento da indenização
ao consumidor ﬁnal: dinheiro;
reposição do bem e reparo do
bem. Isso deve ser previamente
veriﬁcado com o vendedor, bem
como, as condições gerais do
contrato.
Valor do prêmio (quanto
o consumidor pagará pela
Garantia Estendida)
É importante não considerar
somente o valor que será pago por
mês pela Garantia Estendida
(chamado de prêmio). Analise
sempre o valor total a ser pago,
compare com o valor do produto
que está sendo adquirido e, se
possível, com o valor de um
conserto simples do produto.
Atenção: nos casos de
ﬁnanciamento, se o valor do
prêmio não for pago à vista será
diluído nas parcelas, aumentando o
valor de cada uma.
Cancelamento do contrato
É importante veriﬁcar
cuidadosamente quais as
condições e procedimentos para
cancelamento do contrato, se for
preciso.

Outros seguros que também são
oferecidos na hora da compra
É comum o consumidor receber,
nas lojas, a oferta de outros
seguros, tais como: seguro
desemprego, de furto/roubo,
residencial, de acidentes pessoais,
etc. Analise muito bem estas
propostas antes de aceitá-las. Não
se sinta constrangido em recusar a
oferta.
Seus direitos
- O consumidor tem direito a
informações claras, corretas,
precisas e em língua portuguesa
sobre todas as condições
contratuais (artigo 30 do CDC),
por isso, é seu direito ter acesso
ao contrato e demais condições da
apólice antes de contratar;
- Os lojistas que comercializam a
Garantia Estendida também têm
responsabilidade quando há recusa
por parte da seguradora em dar
atendimento (artigo 34 do CDC);
- Quando o produto apresentar
algum vício*, for encaminhado
para a assistência técnica dentro
do prazo da garantia não tiver
conserto e o fabricante devolver ao
consumidor o que ele pagou pelo
produto (conforme lhe garante o
artigo 18 do CDC), o valor pago
pela garantia estendida (nos casos
que se iniciam ao ﬁnal da garantia
do fabricante) deverá ser devolvido
integralmente.
*Produto com vício é aquele
que possui um defeito que não
traz riscos à saúde e segurança
do consumidor. Exemplo: um
eletroeletrônico que não funciona.

im, ou seja, retirar o valor em dinheiro em vez da carta de
contemplação. Mas isso só vale para quem for contemplado até
31 de dezembro de 2020, conforme autorizado pelo Banco Central
na Circular nº 4.009.
Portanto, a opção do saque de consórcio contemplado é
temporária e objetiva reduzir as dificuldades de obtenção no
mercado dos bens ou serviços vinculados aos contratos de
consórcio, provocadas pelas medidas de isolamento social.
Mas para fazer o saque de consórcio contemplado o consorciado
deverá não ter pendências financeiras com a empresa de
consórcio. “O contexto atual requer diversas medidas para
injetar liquidez na economia, incluindo a área de consórcio. Essa
medida proporciona facilidade e comodidade aos consorciados
contemplados que ainda não adquiriram o bem ou serviço e
necessitam de recursos financeiros”, explicou Otávio Damaso,
diretor de Regulação do BC
Saque de consórcio contemplado injeta dinheiro na economia
O saque de consórcio contemplado autorizado pelo Banco Central
visa a injetar dinheiro na economia. Hoje a estimativa é que
existam R$ 34 bilhões em crédito de pessoas já contempladas
com a carta que não retiraram o dinheiro porque não precisavam
comprar um bem. Muitas usam a modalidade como alavancagem
financeira. Isso porque o consórcio dá rentabilidade maior do que
a poupança, pois é corrigido pelo IPCA e IGPM
Formação de novos grupos
Na mesma circular que trata do saque de consórcio contemplado
foi definido que, na formação de grupos de consórcio em que os
créditos sejam de valores diferenciados, o crédito de menor valor,
vigente ou definido na data da constituição do grupo, não poderá
ser inferior a 30% do crédito de maior valor. O porcentual antes
em vigor era de 50%.
Adicionalmente, o prazo para a constituição do grupo de
consórcio, que era de 90 dias, passou para 180 dias. Se não
constituído o grupo nesse prazo, a administradora deve devolver
ao aderente os valores cobrados, acrescidos dos rendimentos
líquidos provenientes de sua aplicação financeira. O prazo
ordinário para formação de grupos de 90 dias será reestabelecido
para aqueles grupos lançados a partir de 1º de dezembro de 2020.
Essas medidas dão mais flexibilidade e facilitam a formação de
grupos.
As administradoras de consórcios poderão adotar procedimentos
para a execução de garantias por ocasião do atraso a partir do
pleno funcionamento ou restabelecimento dos serviços judiciais,
notariais, de cartórios, postais e similares de mais de uma
prestação.
Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com
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Projeto quer priorizar convocação
de aprovados em concursos
Divulgação

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Será votado na sessão de
terça-feira (4), em regime de
urgência, projeto de lei complementar (PLC) de autoria
do vereador Celso Luís Peixão
(MDB) que altera o artigo 22
da lei complementar 593,
que dispõe sobre a criação de
cargos na Prefeitura, autarquias ou empresas públicas.
O PLC 19/2020 determina
que os cargos públicos que
estiverem ou fiquem vagos na
administração pública direta ou
indireta poderão ser preenchidos por pessoas que tenham
sido aprovadas em concursos
públicos ou processos seletivos
anteriores e que estejam dentro do prazo de sua validade.
Educação – o vereador destacou na mudança do artigo que
esse novo regramento valeria
inclusive para os cargos de
professores, coordenadores
pedagógicos, diretores de escolas e supervisores de ensino.
Peixão salienta em sua justificativa que o projeto visa
“aproveitamento de cargos
vagos para Concursos ou processos seletivos, tendo como
princípio a economicidade e
eficiência que devem nortear
os atos praticados pelo executivo municipal”.

PROJETO
Homicídio de
idoso poderá
ter a mesma
pena de crime
hediondo
Agência CÂMARA

O Projeto de Lei 3959/20
transforma em crime hediondo
o homicídio cometido contra
idosos (maior de 60 anos),
pessoas com deficiência ou
doenças degenerativas incapacitantes. O texto, que altera o Código Penal, tramita
na Câmara dos Deputados.
Segundo a proposta, estes
crimes terão a mesma pena de
homicídio qualificado (reclusão
de 12 a 30 anos), que é um
dos tipos de crime hediondo.
Para efeito de comparação, a
pena para homicídio simples é
de reclusão de seis a 20 anos.
O texto também eleva a pena
para latrocínio (roubo seguido de morte ou de graves
lesões corporais da vítima),
que será aumentada de 2/3
quando houver lesão corporal grave ou morte de idoso.
O projeto é de autoria do deputado Cleber Verde (Republicanos-MA). No último dia 14, os
pais do deputado foram assassinados em um latrocínio ocorrido
na fazenda da família, em Turiaçu, no interior do Maranhão.
Em discurso recente no Plenário
da Câmara, Cleber Verde disse
que a população precisa saber
que o Estado não está omisso
à violência. “De forma trágica a
minha família foi dilacerada e
diante dessa tragédia não posso
deixar de assumir uma bandeira
nesta Casa”, disse. “Precisamos
de uma punição mais severa
para crimes como esse.”

Abstenções
Peixão destacou na mudança do artigo que esse novo regramento valeria inclusive para os cargos de professores, coordenadores pedagógicos, diretores de escolas e supervisores de ensino

Definidos novos valores da taxa de
embarque da rodoviária de Rio Preto
Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Foi sancionada nesta sexta-feira (31) a lei complementar
nº 627 que regulamenta a
cobrança de taxa de embarque de passageiros para o
transporte intermunicipal, interestadual e internacional
na rodoviária de Rio Preto.
A taxa, recolhida pelas empresas de ônibus de linha regulares, de turismo e de fretamento,
é repassada para a Emurb
(Empresa Municipal de Urbanismo) que irá administrar esses
valores fazer a fiscalização.
A taxa de embarque de passageiros que saem de Rio Preto
para outras localidades tem
por finalidade custear o gerenciamento, a fiscalização, a boa
qualidade do serviço, a modicidade tarifária, a eficiência,
a atualidade tecnológica e a
acessibilidade do todo o sistema

de transporte de passageiros
por meio que utilizam o ônibus.
Manutenção – fica autorizada para custeio das atividades
de conservação diária, limpeza,
segurança, energia elétrica,
água, internet, telefone, materiais de uso e consumo, dentre
outras, fica autorizada à EMURB
a cobrança de tais despesas por
meio de seu rateio mensal entre
os permissionários, conforme
dispuser ato regulamentar próprio.
A taxa de embarque será
calculada de acordo com a
distância a ser percorrida pelo
ônibus seguindo alguns critérios
que definem a faixa quilométrica e valor por passageiro:
•
•

até 40,0 Km

R$ 1,02

de 40,1 até 80,0
Km R$ 1,91

•

acima de 80,1 Km
R$ 4,13

Faixa Única
R$ 6,69 (Interestadual/Internacional)
•

Turismo - As viagens de turismo e de fretamento terão um valor fixo de R$ 5,00
por passageiro embarcado.
Banheiros - A empresa que
efetuar limpeza ou descarga
de banheiros químicos dos
ônibus nas plataformas da Rodoviária ficará sujeita a multa
de R$ 5 mil, além de multa
que será feita pela Emurb.
Segundo Rodrigo Juliano, presidente da Emurb, o objetivo
desta lei é auxiliar no gerenciamento deste tipo de transporte
no município, devido à falta de
legislação federal e estadual
neste sentido.

60 DIAS
Prorrogadas três MPs que liberam recursos
para combate ao coronavírus

Agência CÂMARA

O presidente da Mesa do
Congresso, senador Davi Alcolumbre, prorrogou por 60 dias a
validade de três medidas provisórias que abrem crédito orçamentário para o enfrentamento
da pandemia de covid-19. Entre
elas está a MP 976/2020, que
reforça o caixa do Ministério da

Saúde com RS 4,48 bilhões.
Além de contribuir com as
ações de combate ao coronavírus, esse valor será destinado
para a manutenção de contratos
de gestão com organizações
sociais — pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos que ajudam o Estado a
realizar determinados serviços.
Outra medida prorroga-

da foi a MP 977/2020, que
liberou R$ 20 bilhões para
crédito a pequenas e médias
empresas, prejudicadas pelo
isolamento social necessário
para reduzir a proliferação do
novo coronavírus. Segundo
a MP, o recurso será destinado
para o Programa Emergencial de
Acesso a Crédito, que concede
empréstimos a empresas com
receita bruta entre R$ 360 mil e
R$ 300 milhões.
A outra medida que teve
a validade estendida é a MP
978/2020, que libera R$ 60,1
bilhões para estados, Distrito Federal e municípios aplicarem em
ações de combate à covid-19.
O crédito faz parte do Programa
Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus, que prevê também
a negociação de empréstimos e
a suspensão do pagamento de
dívidas com a União estimadas
em R$ 65 bilhões.
As três medidas provisórias,
publicadas no dia 4 de junho,
aguardam votação pela Câmara
dos Deputados.

Se a pandemia não estiver mais controlada até as eleições
marcadas para novembro, Gérson Furquim (Podemos) (foto),
prevê que as abstenções poderão atingir 50% do eleitorado,
que vão deixar de comparecer às seções eleitorais com medo
de contrair o vírus. O vereador lembrou que as abstenções
em Rio Preto sempre foram elevadas, por exemplo, nas últimas eleições, 32% do eleitorado deixaram de votar. Furquim
lembrou que a multa é insignificante e o eleitor prefere pagar
do que correr risco de contaminação. O valor da multa é de
R$ 3,50. É só pagar no cartório eleitoral para ter a situação
regularizada.

Até sete
Marco Rillo (Psol) prevê
que, dos atuais 15 pré-candidatos que almejam
disputar as eleições para
prefeito de Rio Preto, devem
permanecer, no máximo,
sete após as convenções
marcadas entre 31 de agosto a 16 de setembro. “Não
passa disso”, profetiza. Rillo,
que também é pré-candidato
a prefeito, no entanto, tem
convicção de que seu nome
estará nas urnas de votação.
O vereador tem feito tratativas para firmar alianças com
outros partidos de esquerda,
porém, se não vingar, disse
que vai ser chapa pura, sem
recaída.

Gritante

Mirassol
O pré-candidato a prefeito pelo MDB, Paulo Thomé,
informou que também tem
andado muito com o objetivo
de conhecer a real situação
de Mirassol. Por atuar como
médico na cidade por mais
de 40 anos, o emedebista
espera obter bom desempenho nas eleições. Já Tiago
Barbosa (PSC) oficializou a
sua pré-candidatura na disputa pela Prefeitura. O evento contou com a participação
do deputado federal Gilberto
Nascimento, que também é
presidente estadual do PSC.
O pré-candidato a vice é
Fábio Silva, vice-presidente
do partido.

Saques

Fazendo um paralelo entre a atual campanha com a
do final do século passado,
a disparidade de ânimo do
eleitorado é gritante. Os
brindes – que foram proibidos pela Justiça Eleitoral
– ajudavam a propagar as
campanhas em geral. Pentes, chaveiros, camisetas e
até dentaduras eram doadas
por uma boa causa: o voto.
Alguns foram bem-sucedidos e estão atuando em
‘prol do povo’ até hoje,
outros, no entanto, após
algumas tentativas, caíram
no ostracismo. Agora, tem
político que nasceu para
fazer política, isso é nato.

O deputado federal Geninho Zuliani (DEM), de
Olímpia, apresentou emenda à Medida Provisória que
permite ao trabalhador sacar
um salário mínimo do FGTS.
Segundo o parlamentar, a
emenda permite às pessoas,
que tiveram redução de renda por causa da pandemia,
façam saques mensais com
o objetivo de atingir o valor
do último salário que recebia
antes da redução salarial, ou
da suspenção do contrato de
trabalho. A MP foi aprovada
pela Câmara Federal em
regime de urgência. Agora,
segue para ser analisada
pelo Senado.

Compostagem

Protagonismo

Engenheiros ambientais
e agrônomos defendem uma
política de longo prazo voltada para a reciclagem de resíduos orgânicos, a chamada
compostagem. Na avaliação
dos especialistas, é uma
mudança de paradigma que
levará tempo para se concretizar, mas que dependerá
da boa vontade dos governos
em incentivar a população a
mudar de comportamento e
separar corretamente, na origem, os restos de alimentos
de outros materiais. “Uma
vez que as pessoas saibam
as regras, elas precisam ser
incentivadas”, disse o consultor Antônio Storel.

Até que enfim o presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, reafirmou o compromisso do Parlamento com
o equilíbrio fiscal e com o
meio ambiente. Os dois
assuntos são fundamentais,
mas o que mais preocupa é
o ambiental. Segundo ele,
a Câmara não pode abrir
mão desses dois eixos “de
jeito nenhum”. Como líder
político, Maia demorou para
assumir o protagonismo contra o desmando de governos
– federal e estaduais – com o
meio ambiente. Aliás, se depender de político da região
Norte, a selva amazônica já
não existiria mais.

Só cloroquina

Eduardo Bolsonaro (PSL) deu mais um chute na
história da diplomacia brasileira ao declarar apoio ao
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vai
disputar a reeleição em novembro. Pelo andar da carruagem, se confirmar o que apontam as pesquisas, o
democrata Joe Biden será o novo presidente daquele
país. Até agora, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
tem rasgado seda ao Trump que, em contrapartida, não
ofereceu nada de positivo na área econômica do Brasil.
Só cloroquina, que agora está encalhada, sem destino
certo. Isso foi o suficiente para agradar o brasileiro!
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Consumo de medicamentos
aumenta em 198% na pandemia

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Um levantamento realizado
pela consultoria IQVIA apontou
o aumento significativo nas
vendas de alguns medicamentos e vitaminas relacionados à
Covid-19 nos primeiros meses
desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado.
São eles: ascórbico (vitamina
C), que teve um crescimento
de 198,23%; o paracetamol,
com 83,56% a mais em sua
comercialização e a dipirona
sódica, com aumento de 51%.
O ibuprofeno, que por um breve
período foi relacionado ao agravamento de casos da doença,
teve uma queda nas vendas de
2,95%.
De acordo com o farmacêutico e delegado regional da
seccional do Conselho Regional
de Farmácia (CRF) de São José
do Rio Preto, Anderson José de
Almeida, medicamentos atri-

buídos à capacidade de curar a
Covid-19 também registraram
aumento na procura. Foram
os casos da hidroxicloroquina
e colecalciferol (vitamina D),
que tiveram crescimento de
vendas de 53,03% e 23,74%
respectivamente no estado de
São Paulo.
O fato de muitas pessoas
estarem comprando e tomando
os medicamentos indiscriminadamente acendeu o alerta na
Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária), que proibiu
na última semana a venda sem
receita de medicamentos como
cloroquina, hidroxicloroquina,
nitazoxanida e ivermectina.
“Existe uma frase famosa
que diz que a diferença entre o
remédio e o veneno é a dose. A
automedicação é um problema
de saúde pública e pode trazer
sérios riscos para as pessoas.
Existem estudos que afirmam
que a hidroxicloroquina pode
trazer sérias consequências

ECONOMIA

para o coração. Além disso,
com a procura aumentando, as
indústrias acabam não conseguindo atender a demanda e
acaba faltando remédios para
pacientes que realmente necessitam daquele medicamento.
Tivemos relatos de que faltaram
em algumas farmácias de Rio
Preto”, afirmou Anderson.
Ainda segundo o farmacêutico, o problema da automedicação é o desafio antigo para os
profissionais de saúde. “Todo
medicamento tem um potencial
para causa danos se for ingerido
de forma incorreta. Historicamente, os antibióticos são os
que causam mais problemas,
pois o uso indiscriminado acaba
estimulando a resistências das
bactérias”, explicou.
Atualmente, o município
conta com 268 estabelecimentos farmacêuticos, sendo que
50 são farmácias de manipulação. São 1.012 farmacêuticos
registados na cidade.

Divulgação

Agência BRASIL

A Secretária de Saúde de
São José do Rio Preto confirmou mais 239 casos de
Covid-19 neste sábado (1) no
município. Agora, a cidade conta 9.260 casos no acumulado.
Também foram registrados
quatro óbitos, totalizando 244
mortes pela doença.
Nos dados divulgados nas
sexta-feira (31), Rio Preto
contabilizava 6.277 pacientes
recuperados do coronavírus e
313 internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG), sendo 127 nas UTIs e
186 enfermarias. O coeficiente
de incidência é 1.958 casos a
cada 100 mil habitantes.

Ocupação

Hidroxicloroquina e colecalciferol tiveram crescimento
de vendas de 53,03% e 23,74%

A Santa Casa informou que
está 92 pacientes internados
por SRAG, sendo 36 na UTI
e 56 na enfermaria. Destes
casos, 59 já foram diagnosticados com coronavírus.

Empresários criam parcerias
para enfrentar a crise
Vinicius LIMA

Empresária Tamara Marretto, sócia de uma fábrica de persianas e cortinas

Saúde
confirma
mais 239
casos de
Covid-19 em
Rio Preto

As empresas têm passado
por um dos maiores desafios
da história por conta da crise
provocada pela pandemia da
Covid-19. Em meio a esse cenário, empresários de diferentes
setores tiveram que adaptar as
suas formas de fazer negócio.
Uma alternativa que tem
movimentado a economia na
região é a troca de referências entre os empresários. Por
meio de parcerias e conexões
firmadas dentro do grupo de
networking BNI Noroeste Paulista, os empreendedores têm
conseguido manter positiva a
receita da empresa.
Para a empresária Tamara
Marretto, sócia de uma fábrica
de persianas e cortinas, a parceria com outros empreende-

dores é uma via de mão dupla,
por meio da qual os dois conseguem aumentar a carteira de
clientes e as vendas. “A partir do
momento em que existe a troca
de indicações entre empresas,
vemos o fortalecimento da rede
de negócios. Devido à demanda
de novos clientes que surgiram,
estamos ampliando a empresa
para aumentar a capacidade de
produção, incluindo a contratação de colaboradores”, contou.
Outro exemplo de que a
união faz a força ocorreu com
dois empresários de tecnologia
da informação. Flaviano Motta, que atua com a venda de
equipamentos de informática e
serviços de TI, teve uma queda
de 20% nas vendas por conta
da pandemia. Com isso, ele
viu a oportunidade de atuar
em conjunto com a empresa

de um amigo.
“Fizemos um modelo de
contrato único pensando em
trazer faturamento para os
dois empresários. Vejo que a
parceria traz benefícios para
enfrentarmos um período de
crise, além do cliente ficar
mais satisfeito ao encontrar o
serviço completo em um lugar
só”, avalia.
O diretor-executivo do BNI
Noroeste Paulista, André Mantovani, destaca que o networking
é uma das formas mais baratas
e eficientes de fazer negócio.
“Ao trabalhar o marketing de
referências, movimentamos a
economia em diversos setores.
Um fator que comprova esse
sucesso é que, nos últimos
4 meses, conseguimos gerar
mais de 6 milhões de reais em
negócios”, afirmou.

Testemunha imobiliza
Casa do Cirineu abrirá ala para atender ladrão após roubo

NOVO ESPAÇO

mulheres em situação de rua

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

A Casa do Cirineu, que
atende moradores de rua em
Rio Preto e atualmente abriga
39 homens, está terminando
a adequação de um novo espaço que será exclusivo para o
acolhimento de mulheres em
situação de rua.
Segundo a assessoria da
Casa, essa nova ala está quase
pronta e deve ser entregue na
segunda quinzena de agosto e
receberá o nome de “Casa da
Mãe”.
Segundo dados da Secretaria de Assistência Social de
Rio Preto, de janeiro a maio!
são 887 moradores de rua em
geral, dos quais o número de
mulheres fica em torno de 10%
do total.
Essa ala deve abrigar até
20 mulheres quando estiver

funcionando.
A Casa conta com acomodações, alimentação e ainda
atendimento social e psicológico para os encaminhados.
Triagem – a definição da
forma que será feita a triagem
ainda não foi definida, mas
deve acontecer nos próximos
dias. No que diz respeito aos
homens a triagem é feita pelo
Centro Pop. No local, é feita
abordagem sobre o interesse

do morador de rua de ir para
uma casa de acolhimento. Caso
mostre interesse, eles são encaminhados ao Lar São Benedito, no município de Jaci, onde
passarão por uma nova triagem
com uma equipe de assistentes
sociais e psicólogos.
Centro Pop – O Centro Pop
fica localizado na Rua Antônio
de Godoy, 2839 no Centro e
fica aberto todos os dias inclusive aos finais de semana

para atender os moradores de
rua. De segunda a sexta-feira
o atendimento é da 8h às
17h, onde os moradores em
situação de rua podem ir até
o local para: banho, lanche,
troca de roupa, atendimento
pessoal, documentos, tíquetes
para refeição (no Bom Prato) e
outros serviços. E aos sábados
e domingo o atendimento é
das 8h às 11h exclusivo para
banhos.
Esse acolhimento é feito
por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a Associação
Lar São Francisco de Assis na
Providência de Deus de Jaci
que é responsável pela Casa
do Cirineu.
Capacidade – o local tem a
capacidade máxima de atender
110 pessoas, mas por conta
da pandemia este número foi
reduzido para 80 pessoas.

Casal é flagrado tentando furtar cerveja
e picanha em supermercado
Vinícius LIMA

Um casal foi flagrado tentando furtar cervejas, picanha
e bisnagas de molho por
funcionários de um supermercado no final da tarde
desta sexta-feira (31). O crime
aconteceu em um estabelecimento na Avenida Potirendaba, em Rio Preto.

De acordo com o boletim
de ocorrência, os funcionários informaram aos policiais
militares que o casal havia entrado normalmente para fazer
compras e pagaram por algumas mercadorias no caixa. No
entanto, de maneira despercebida, eles aproveitaram para
subtrair cervejas, avaliados em
um valor de R$ 495. Depois,

retornaram ao supermercado,
onde desta vez furtaram duas
peças de picanha, um litro
de leite e três bisnagas, mas
foram detectados pelo sistema
de monitoramento e detidos
pelos colaboradores.
Questionados sobre o crime, o homem alegou ter
pagado pelas cervejas, mas
ao verificarem a nota fiscal,

os policiais constaram que
ele havia pagado apenas outros produtos, entre eles, o
carvão. Já a mulher alegou
ter sido um ato isolado de
seu parceiro, mas não soube
explicar o peso extra de mais
de dois quilos em sua bolsa,
onde estavam alguns dos itens
furtados. Os dois foram presos
em flagrante.

Vinícius LIMA

Um vendedor, 26 anos,
imobilizou um homem que
havia acabado de furtar um
celular no centro de Rio Preto
nesta sexta-feira (31).
De acordo com o boletim
de ocorrência, os guardas civis
municipais estavam fazendo
patrulhamento de rotina, quando foram acionados para atender o chamado. Chegando ao
local, eles se depararam com o
vendedor segurando o homem
pelo pescoço e informando que
ele havia roubado o celular de
um outro vendedor.
Segundo a testemunha, ele
seguiu o ladrão após o roubo
e o confrontou. O homem se

armou com dois pedaços de
pau e desferiu um golpe na cabeça do vendedor. Mesmo com
a lesão, os dois entraram em
luta corporal e a testemunha
conseguiu imobilizar o rapaz
até a chegada da GCM.
O homem que teria cometido o crime foi encaminhado
para Central de Flagrantes,
onde confessou o furto, tendo
pegado o celular que estava
em cima de um balcão, e que
passou o aparelho para outra
pessoa pouco tempo antes de
ser abordado pela testemunha. Apesar disso, a vítima
conseguiu recuperar o celular
subtraído, graças ao patrão do
vendedor.

Motorista embriagado
atropela ciclista
Vinícius LIMA

Um pedreiro, de 34 anos,
atropelou um ciclista na madrugada deste sábado (1) no
bairro Residencial Gabriela, em
Rio Preto.
De acordo com o boletim de
ocorrência, ao chegar no local,
os policiais constaram que o
motorista estava visivelmente
embriagado, com olhos verme-

lhos, voz pastosa e andar cambaleante. Ao realizar o teste do
etilômetro, foi aferido 0,83 mg
de álcool por litro de ar alveolar.
Ainda segundo o boletim, a
vítima trafegava pela via com sua
bicicleta quando foi atropelada
pelo motorista. Ela teve alguns
cortes na cabeça e lesionou
o ombro, sendo encaminhada
para UPA Norte. Já o homem foi
conduzido para delegacia.

Processo 1033140-65.2019.8.26.0576 - Interdição - Nomeação - Jacilda Aparecida da Silva Gouveia - - Adriana Cristina Silva
Atanasi - M.L.G. - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Maycon
Luiz Gouveia, REQUERIDO POR Jacilda Aparecida da Silva Gouveia e outro - PROCESSO Nº1033140-65.2019.8.26.0576 O
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr. Ronaldo
Guaranha Merighi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por
sentença proferida em 10/03/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO de MAYCON LUIZ GOUVEIA, CPF 330.266.448-62,
declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeadas como CURADORAS, as Sras.
Jacilda Aparecida da Silva Gouveia e Adriana Cristina Silva Atanasio. O presente edital será publicado por três vezes, com
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intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS.
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A cada dia, dois acidentes com
escorpião são registrados em RP
Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Com apenas três anos,
Arthur foi picado por um escorpião, na noite da última
segunda-feira (27). O acidente ocorreu na casa onde ele
mora com a família, no bairro
Residencial Santa Regina, em
Rio Preto. A mãe do menino,
Marina Medeiros, de 28 anos,
supervisora financeira, conta
que o filho ficou a madrugada
toda em observação, no hospital Austa.
“Graças a Deus, ele não
precisou tomar soro. Dessa vez
ele estava usando uma botinha
de borracha e o escorpião não
chegou a deixar o veneno nele.
Mas a gente não tem sossego.
Na quarta-feira (29), dois dias
depois de o meu filho ter sido
picado, chegando em casa
encontrei outro escorpião na
parede”, afirmou.
Além do medo de se deparar com um grande número de
animais no bairro, ela afirma
que a situação a deixa indignada. “Moramos num bairro

A-5

“

Bairros com maiores números de
acidentes também tendem a ter uma
população maior, sendo uma distribuição
homogênea por toda a cidade

”

novo, mas todos os lotes já tem
dono, então é responsabilidade
de cada um deixar limpo (o
terreno) e de a Prefeitura fiscalizar e multar. Não acontece
nem uma coisa e nem outra.
É tão surreal a quantidade de
escorpião que aparece que a
gente tem vontade de mudar. E
se numa próxima vez acontece
algo de mais grave com meu
filho?”, questiona.
A preocupação dela, não é
desmedida. Só este ano, até o
último dia 24, foram registrados
482 acidentes com escorpiões
na cidade. Ao longo de todo o
ano passado, foram 628 casos.
O que significa que em quase
sete meses já foram contabilizados 76% dos acidentes que

Só este ano, até o último dia 24, foram registrados 482
acidentes com escorpiões na cidade. Ao longo de todo o ano
passado, foram 628 casos

ocorreram em doze meses. A
cada ano, os casos tem aumentado, em 2018, o número
de acidentes com escorpião foi
menor, 547. Em 2017, foram
384 casos, em 2016, foram
216 casos, e no ano anterior,
foram 248.
A Vigilância Ambiental trabalha com a hipótese de infestação em todo o município,
através da rede de esgoto.
“Bairros com maiores números
de acidentes também tendem
a ter uma população maior,
sendo uma distribuição homogênea por toda a cidade”, diz
em nota, que informa ainda
que “não há mais a necessidade de recolher os animais para
estudo, pois 99% dos animais

Ações de combate a escorpiões
A Vigilância Ambiental
e Secretaria de Saúde
realizam, em conjunto, diversas ações de combate
a escorpiões, entre elas:
– Campanhas regulares de Educação em

Saúde com palestras
em escolas, condomínios e empresas.
– Monitoramento de
áreas com descarte
irregular de resíduos e
imóveis abandonados.

– Atendimento de
ouvidorias para busca e
orientações com equipe
de controle de Pragas
Urbanas.
– Atendimento casa
a casa com os Agentes

Comunitários de Saúde
que passam as orientações de prevenção e
controle de escorpiões.
– Capturas notur nas nos períodos mais
quentes do ano, e em

locais com maiores números destes animais.
– Limpezas compulsórias em imóveis de
riscos, em parceria
com a Secretaria de
Serviços Gerais.
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Número de animais apreendidos
cresce em 20% no primeiro semestre
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Polícia Ambiental de
São José do Rio Preto
registrou um aumento de
20% no número de animais apreendidos no município durante o primeiro
semestre deste ano, em
comparação com 2019.
Foram 518 animais resgatados pelos policiais em
2020, sendo que as aves
silvestres foram a espécie
mais comum, com 378
indivíduos.
Por meio de nota, a Polícia informou que há diversos fatores que podem ter
influenciado neste aumento. “A comparação dos dados está diretamente ligada
a capacidade de atuação

do policiamento ambiental,
considerando a sazonalidade das demandas e a
ocorrência de fatores que
possam demandar mais
empenho policial, como por
exemplo, um ano com mais
índices de incêndios, por
isso é impreciso avaliar os
números fora do contexto
geral”, diz o trecho.
Ainda segundo a Polícia,
além das aves, primatas
e repteis são as espécies
mais comuns quando se
trata de tráfico de animais
e que, até o momento, o
número de apreensões de
Rio Preto não parece destoante em comparação com
outras cidades. As denúncias de crimes ambientais
podem ser realizadas pelo
telefone (17) 3201-3600

ANIMAIS

saiba
mais
Recinto de
Imersão de
Araras e
Papagaios
O Zoológico municipal
ganhou um recinto de Imersão, com 328,58 metros
quadrados, sendo 27,97
metros de comprimento por
10,34 metros de largura e
5,5 metros de altura, tem o
objetivo de manter aves de
médio e grande porte com
espaço e instalações que
favoreçam o bem-estar.
O Recinto tem capacidade de manter até 100
animais entre psitacídeos
de médio e grande porte
em cativeiro e conta atualmente com 44 animais
de 10 espécies. O espaço possibilita o enriquecimento ambiental e maior
mobilidade para as aves.
O investimento foi de R$
160 mil, entre materiais e
mão de obra, com recurso
próprio.
Divulgação SMCS

Zoológico também registra aumento
Cláudio LAHOS

O Zoológico Municipal de
São José do Rio Preto também
vem registrando uma crescente no número de animais nos
últimos anos. Nos primeiros
seis meses de 2018, o local
contava com 183 animais. Já
neste primeiro semestre de
2020 são 521, resultando em
um aumento de 184,6%.
“O aumento tem sido gradual desde 2017, pois há
mais denúncias de animais
vítimas do contrabando. Além
disso, nesta época do ano mais
seca acaba acontecendo mais
queimadas e atropelamentos,
deixando muitos filhotes órfãos
que após serem resgatados
acabam vindo aqui para o
zoológico”, explicou o biólogo
do local, Samuel Villanova. De
acordo com ele, as espécies
tamanduá bandeira, raposa-do-campo e onça estão entre as
mais resgatas.
A maioria dos animais que
fazem parte do plantel do Zoológico são resultados de apreensões da Polícia Ambiental e
Ibama por tráfico, animais que
viviam irregularmente em cativeiro, vítimas de maus tratos ou
ainda animais que foram encontrados feridos, atropelados,
órfãos, vítimas de queimadas,
resgatados e por sua condição
não puderam voltar para a
natureza.
Para o biólogo, a ausência de público neste período
de pandemia não trouxe um
impacto no comportamento
dos animais. “Nós intensificamos os cuidados, pois
existem estudos de que eles
podem ser impactados pelo
Covid-19, mas nenhuma espécie demonstrou algum comportamento incomum neste
período. Sabemos que as aves
gostam de interagir com os
humanos, enquanto que os
primatas já ficam um pouco
mais agitados, mas a maioria
nem percebe a falta de pes-

Cláudio LAHOS

Sem poder receber
visitantes, o zoológico
está o aproveitando o
período para desenvolver um projeto de treinamento e condicionamento de animais de
diversas espécies do
plantel
soas”, explicou.
Sem poder receber visitantes, o zoológico está o
aproveitando o período para
desenvolver um projeto de
treinamento e condicionamento de animais de diversas
espécies do plantel.
De acordo com o coordenador do Zoológico, o veterinário
Ciro Cruvinel, os treinamentos
têm como objetivo principal
facilitar o manejo dos animais
treinados, seja para a avaliação

física e clínica do animal ou para
fazer com que o animal perca o
medo de algum local ou ação
que tenha um trauma, sem precisar de ações como sedação,
por exemplo, que causam riscos
de morte. “A prática de condicionamento é uma ferramenta
muito útil no manejo de animais
mantidos em cativeiro, sejam
animais selvagens mantidos
em Zoológicos, como animais
de produção e até animais domésticos”, explicou.
Cláudio LAHOS
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1º FestFIM anuncia início das
inscrições para as Atividades
Formativas domingo
Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Neste domingo (2), será
divulgada a programação e o
início das inscrições das Atividades Formativas que farão
parte do 1º FestFIM – Festival
de Artes do Fim do Mundo. O
anúncio vai acontecer, às 18h,
durante uma transmissão ao
vivo, no instagram @cia.apocaliptica. A live será aberta a
todo o público.
Durante a transmissão,2
serão conhecidas as datas, os
detalhes sobre cada atividade
e como se inscrever para participar da programação, que é
aberta ao público e totalmente
gratuita.
“O Festival terá nove atividades formativas, entre oficinas,
workshops, promovidas por
grandes artistas rio-pretenses.
Durante a live, anunciaremos
algumas novidades na programação que terá mais duas
oficinas com profissionais renomados no cenário nacional
das artes“, revelou Lawrence
Garcia, coordenador geral do
FestFIM.
O FestFIM acontece de 19 a
23 de agosto nas plataformas
digitais da Cia Apocalíptica.
Além das atividades formativas,
o Festival contará com apresentações de diversos segmentos
da arte – música, teatro, circo,

Jorge ETECHEBER

Divulgação

FestFIM acontece on-line
de 19 a 23 de agosto

artes visuais, contação de
histórias, artes plásticas. Toda
a programação será online e
gratuita.
O FestFIM é uma realização
da Cia. Apocalíptica, com o
apoio da Secretaria Municipal
de Cultura de São José do Rio
Preto, por meio do Programa
Municipal de Fomento à Cultura
Nelson Seixas. Mais informa-

ções acesse www.ciaapocaliptica.com/festival e siga @cia.
apocaliptica nas redes sociais.
Com o propósito de fomentar a produção artística de São
José do Rio Preto em tempos de
pandemia, a Cia. Apocalíptica
realiza, de 19 a 23 de agosto,
o 1º FestFIM – Festival de Artes
do Fim do Mundo – um festival
de artes integradas, não-com-

petitivo, totalmente online e direcionado exclusivamente para
participação/apresentação de
artistas rio-pretenses. O FestFIM é uma realização da Cia.
Apocalíptica, com o apoio da
Secretaria Municipal de Cultura
de São José do Rio Preto, por
meio do Programa Municipal
de Fomento à Cultura Nelson
Seixas.

LIVE

Riopreto Shopping Solidário chega
a sua quinta edição
Ricardo BONI

Da REDAÇÃO

O Riopreto Shopping realiza
a 5° edição do Riopreto Shopping Solidário, evento tradicional do centro de compras,
lançado em 2016 e no qual já
participaram mais de 100 instituições de Rio Preto e região.
Por causa da pandemia,

o evento fará seu lançamento
on-line em uma série de lives no
Instagram do Riopreto Shopping
(@riopretoshoppingcenter), de
3 a 7 de agosto, sempre às
20h. Durante a semana, cinco
instituições que já participaram
do projeto, entrarão em um
bate-papo com jornalistas contando sobre o atual momento do

instituto e de como a população
pode ajudar.
Na segunda-feira, dia 3 de
agosto, a influencer digital e
apresentadora Thais Celentano
conversa com o Centro de Reabilitação Visual – Instituto dos
Cegos Trabalhadores de São
José do Rio Preto, sobre as possibilidades do público em colaborar. Na terça, dia 4, Frederico
Tebar entrevista a Capacc (Casa
de Apoio ao Paciente Adulto com
Câncer).
Dando continuidade na programação, a jornalista Michelle
Monte Mor, do site Hi Mundim,
entra ao vivo com a APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais na quarta-feira,
dia 5. Já no dia 6, quinta-feira,
a Associação Renascer concede
a live para o Beck, do @blogdobeck. Encerrando a primeira
parte do evento, o jornalista João
Spode entrevista a CEO do Instituto As Valquírias (Rede Gerando
Falcões) nesta sexta-feira, dia 7.

Exposição Solidária
A Exposição Fotográfica
acontece no fim de agosto
apresentando através de fo-

tos e textos personagens que
são auxiliados em momentos
de aprendizado e como a
população pode ajudar. São
as instituições: A corda pra
vida; Alma Autista; As Valquírias (Rede Gerando Falcões);
Associação São Deocleciano
(Projeto Cidinha Canzela);
CAD – Clube Amigos dos
Deficientes; Cooperativa Cooperlagos; Centro Espírita Francisco Cândido Xavier; Guia
Esporte SJRP; IEFA – Instituto
Educacional Francisco de
Assis; Centro de Reabilitação
Visual – Instituto dos Cegos
Trabalhadores de São José
do Rio Preto; Instituto Ser Especial; Associação Renascer.
Os totens serão montados
nos corredores do centro
de compras, respeitando o
distanciamento de 2 metros
e evitando aglomerações.
A Exposição também estará disponível virtualmente
no Instagram e Facebook
do Riopreto Shopping. Mais
novidades sobre o evento
serão divulgadas em breve.
O Riopreto Shopping Solidário é produção da Bonipeixe
Comunicação.

EDUCAÇÃO

Nota do Enem vale desconto na
Faculdade Estácio Rio Preto

Da REDAÇÃO

A Estácio Rio Preto informou
que é possível usar a nota do
Exame para ingressar no ensino
superior em sua unidade sem
precisar realizar o vestibular e,
ainda, garantir, de acordo com
a pontuação obtida, bolsas de
estudos durante toda a graduação. Quanto maior a nota
da prova, maior o desconto
concedido nas mensalidades.
Com pontuação partir de 300,
já é possível conquistar 55% de
desconto durante todo o curso.
Já os candidatos que obtiveram
acima de 900 garantem ainda
100% desconto no 1º semestre. As inscrições são gratuitas
e podem ser realizadas pela
internet pelo link inscricoes.
estacio.br ou pelos telefones
(17) 3303 4599.
A oferta é válida para os

A vida em Marte pode realmente ter sido estimulada
por raios cósmicos?

estudantes que obtiveram pontuações acima de 300 em uma
das edições do ENEM entre
2015 e 2019, e está em vigor
até o dia 01 de agosto. Os calouros iniciarão os estudos já
em agosto quando iniciam as
atividades do segundo semestre letivo. Na Estácio Rio Preto
os candidatos poderão escolher
entre as opções de graduação,
entre elas Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis,
Engenharia Civil, que estão
disponíveis nesta campanha.
Para mais informações sobre o
uso da nota do ENEM na matrícula, basta acessar a página de
regulamento no endereço www.
estacio.br/regulamentos.
Quem não realizou a prova
do Enem, ainda tem chances
de ingressar no ensino superior.
O Vestibular on-line garante,
durante o mês de julho, até

50% de desconto em todo o
curso. Na Estácio Rio Preto
os candidatos à segunda graduação, transferência externa
ou reabertura de matrícula,
também encontram condições especiais, disponíveis
por tempo limitado, conforme
previsto nos regulamentos das
campanhas. Os descontos são
variáveis de acordo com curso,
campus e modalidade. Todas as
condições estão disponíveis na
página de regulamento.
“Toda carreira precisa do primeiro passo e, neste momento,
criamos muitas oportunidades
de ingresso no ensino superior.
Nossos alunos estão no caminho certo para vencer os desafios, pois a educação continua
a ser um dos melhores investimentos. Quanto maior a escolaridade, melhores as chances
de superar os períodos mais

Divulgação

difíceis, por isso, em qualquer
época, investir nos estudos fará
a diferença para uma carreira
de sucesso”, afirmou Thalita
Indelicato de Oliveira, gestora
da Estácio Rio Preto.

A busca por vida em Marte tem sido uma obsessão para muitos cientistas do mundo, pois dentre todos planetas conhecidos, o planeta vermelho é o que que se aproxima mais da
características físicas da Terra. A baixíssima temperatura e a
sua atmosfera hostil, desestimula a qualquer um que busque
forma de vida como as que conhecemos por aqui.
A chegada das sondas Viking 1 e 2 foram um grande banho frio na expectativa dos cientistas na década de 70, pois
não conseguiram encontrar nenhuma bioassinatura como
previam. Agora surge uma hipótese de que a vida possa até
existir em abundância em Marte, mas no subsolo, à cerca de
2 metros de profundidade graças aos raios cósmicos.
Embora os dados coletados pelos veículos espaciais tenham
causado excitação inicialmente, os cientistas concluíram que
o Viking 1 e o Viking 2 não conseguiram detectar a atividade
biológica das amostras coletadas na superfície de Marte, embora encontrassem elementos e minerais que aqui também
existem.
Segundo a pesquisadora Dimitra Atri do Centro de Ciências
Espaciais da Universidade de Nova York em Abu Dhabi, é proposto que a vida exista em Marte, e prospere de modo nunca
imaginado antes, mas teríamos que buscar isso mais profundamente no solo.
As pesquisas apontam um bombardeio constante e mais intenso de raios cósmicos galácticos (GCR) em Marte, que poderia simplesmente fornecer a energia necessária para catalisar a atividade orgânica abaixo de sua superfície. O estudo foi
publicado no Scientific Reports, e argumenta que condições
abaixo da superfície inexplorada de Marte poderiam sustentar
a vida, algo que não foi detectado na superfície.
Com o passar das últimas décadas, várias descobertas sobre
o planeta vermelho vem surpreendendo a comunidade científica, pois foi apresentado ao mundo a existência de um antigo
oceano no planeta, descoberta de várias bacias hidrográficas
e até vestígios de um grande Tsunami provavelmente causado
pela colisão de um grande corpo celeste, portanto o interesse
por Marte só aumentou.
O que não podemos desprezar é a alta adaptabilidade que a
vida possui, pois o subsolo dos desertos e o fundo de nossos
oceanos terrestres, fornecem exatamente essa constatação.
Por que em Marte não teria ocorrido o mesmo?
A água em forma de gelo encontrada na superfície indica que
o planeta não perdeu totalmente suas características ancestrais, portanto seus segredos estariam esperando os cientistas mais ousados, pois seria sem dúvida uma das maiores
descobertas da humanidade, com um prêmio Nobel aguardando para laurear a descoberta.
Para chegar à “cereja do bolo” é necessário enfrentar um clima desafiador, a escolha do local exato próximo das fontes de
salmoura, e contar também com a sorte pois tal prospecção
seria caríssima e nos tempos em que a humanidade atravessa cortes de verbas devido ao combate do Corona Vírus, a
missão torna-se mais desafiadora ainda.
A erosão da atmosfera marciana causou mudanças drásticas
no seu clima, as águas superficiais desapareceram, reduzindo os espaços habitáveis no planeta e deixando apenas uma
quantidade limitada de água perto da superfície na forma de
salmoura e depósitos de gelo na água.
Usando combinação de modelos numéricos, dados de missões espaciais e estudos de ecossistemas de cavernas profundas na Terra como referência, a dra. Atri propõe mecanismos através dos quais a vida, se alguma vez existiu em Marte
poderia ter sobrevivido e pode ser detectada com a missão
ExoMars onde fazem parceria a ESA e a ROSCOSMOS.
A missão vai estudar até que ponto a radiação cósmica galáctica pode penetrar vários metros abaixo da superfície, e
como reações químicas podem ter gerado energia metabólica para sustentar as prováveis formas de vidas, aguardando
que o exemplo terrestre tenha sido replicado abaixo do solo
marciano. Em 2022 será enviado o veículo espacial Rosalind
Franklin, e sua broca subterrânea será o grande trunfo para
finalmente detectarem a vida existente, e por fim responder
uma das questões mais antigas da humanidade.
Quem sabe essa resposta não seria o grande legado de noss
geração para as futuras se inspirarem e colonizarem todo sistema solar? Só o futuro vai dizer!!
Essa coluna é mais uma ação de divulgação científica do
CARP [Clube de Astronomia Rio Preto], somos associados à
AWB [Astronomers Without Boarders] e UBA [União Brasileira
de Astronomia], além de termos o selo de qualidade da SAB
[Sociedade Astronômica Brasileira].
Conheça nossa página: www.fb.me/clubedeastronomiariopreto

Wagner Soeiro é escritor,

palestrante e
professor especialista em ensino de Geograﬁa e
Astronomia
Contato: wsoeiro@gmail.com
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Mirassol enfrenta o
Corinthians por vaga na final
“

Divulgação

Vinicius LIMA

redacao@dhoje.com.br

Depois da heroica classificação contra o São Paulo na
quarta-feira (29), o Mirassol
quer chegar ainda mais longe
no Campeonato Paulista. Neste
domingo (2), o Leão enfrenta o
Corinthians, a partir das 16h,
em jogo que vale vaga na final.
O duelo será na casa da equipe
da capital.
Independente do resultado,
esta já é a melhor campanha
da história do Mirassol na competição. Além disso, o clube
se tornou a quinta equipe do
interior a chegar nas semifinais
do Paulistão desde que a competição mudo de regulamento
em 2014. Ituano, Ponte Preta
(duas vezes), Penapolense e
Osasco Audax também conseguiram esse feito. Para chegar
à decisão, o Leão terá que
quebrar o tabu de nunca ter
vencido o Corinthians. Foram
nove confrontos, sendo cinco
vitórias do alvinegro e quatro
empates. Na primeira fase, as
duas equipes ficaram no um
a um.
“Eu prevejo uma partida

Eu prevejo uma partida com muita
dificuldade. A equipe do Corinthians, por
sua história e tradição, está muito mais
habituada a esse tipo de partida do que
a nossa, tem um excelente treinador e
joga em seu estádio. Por todos esses
elementos eles são favoritos para
estarem na final, mas tentaremos ser
organizados e competir ao máximo

com muita dificuldade. A equipe do Corinthians, por sua
história e tradição, está muito
mais habituada a esse tipo de
partida do que a nossa, tem um
excelente treinador e joga em
seu estádio. Por todos esses
elementos eles são favoritos
para estarem na final, mas
tentaremos ser organizados e
competir ao máximo”, comentou o técnico Ricardo Catalá.
Uma possível novidade é o lateral-esquerdo Frank, que está
recuperado de uma lesão e se
juntou ao elenco.

”

Pelo lado do Corinthians,
Everaldo está recuperado de
lesão e vai brigar com Mateus
Vital por uma vaga na ponta
esquerda do ataque. Boseli
segue fora do time e Jô deve
continuar como titular.
“Sabemos da qualidade
do Jô, um jogador que serviu
a seleção e já foi artilheiro de
Brasileirão. É um jogador que a
gente tem que ficar atento, seja
na bola aérea ou com o seu poder de finalização, que é muito
grande”, comentou o zagueiro
e capitão do Leão, Reniê.

Hamilton vai largar na
pole no GP da Inglaterra
Agência BRASIL

Divulgação

O inglês Lewis Hamilton
mostrou dentro de casa, em
Silverstone, porque caminha
para o sétimo título da Fórmula 1. Na última volta para a
classificação da corrida deste
domingo, o hexacampeão bateu o recorde da pista e chegou
a pole position de número 91
na carreira.
O GP da Inglaterra é amanhã (2), às 10h (horário de
Brasília). Atrás de Hamilton,
líder do campeonato, vai largar
o colega de equipe, Valterri
Botas. Depois da dupla da

Mercedes, vem o holandês
Max Verstappen com a RBR e,

na quarta colocação, a Ferrari
de Charles Lecrec.

Uma possível novidade é o lateral-esquerdo Frank, que
está recuperado de
uma lesão e se juntou ao elenco.

Arsenal conquista
Copa da Inglaterra
Divulgação

Agência BRASIL

A Copa da Inglaterra de
2020 foi para as mãos do
Arsenal neste sábado (1º), em
um estádio de Wembley vazio,
por conta da pandemia do
novo coronavírus (covid-19).
Os Gunners levaram a melhor
no duelo com o Chelsea, o
arquirrival da mesma cidade,
Londres, vencendo de virada,
por 2 a 1. A conquista é a
15ª da história da equipe que
conta com o zagueiro David
Luiz no elenco.
Os Blues saíram na frente
do jogo. Após bela troca de

passes, o norte-americano
Christian Pusilic abriu o marcador logo aos cinco minutos. O
empate veio ainda no primeiro
tempo, aos 28 minutos, após
Aubameyang ser derrubado
dentro da área. Após a confirmação do árbitro de vídeo
(VAR), o próprio atacante con-

verteu a penalidade máxima.
Na segunda etapa, aos 26,
caberia ao francês o belo gol
da virada do Arsenal.
O meia Wilian não participou da partida por conta de
uma lesão e há rumores de que
o brasileiro vai trocar o Chelsea
pelo Barcelona.
Facebook

Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901 * E-mail: fatimacruzz@bol.com.br
BOLSA FAMÍLIA - Os brasileiros, que dependem do auxílio do governo, receberam uma notícia boa na sexta-feira
(24). Uma decisão publicada em portaria no Diário Oﬁcial
da União alterou o prazo para o saque do benefício. Antes,
se o benefício não fosse sacado em até três meses, o valor
era restituído. A medida permanecerá em vigor até o ﬁm
de calamidade pública por conta da pandemia.
PRESIDENTE - Bolsonaro faz um passeio de moto na capital federal e, no ﬁm do percurso, promete aos apoiadores
isenção de pedágio a motociclistas. Segundo presidente,
os contratos futuros de concessões de rodovias deverão
suspender a cobrança a motociclistas.
E-COMMERCE - De acordo com pesquisa realizada pelo
Méliuz, o Dia dos Pais deve movimentar a economia mesmo diante da crise causada pela pandemia, mas com um
diferencial. Neste ano, as vendas por meio da internet devem se sobressair as presenciais. Em resposta a pesquisa, 79% das pessoas disseram que pretendem comprar os
presentes sem sair de casa em lojas online.

MULHERES PODEROSAS - A médica cardiologista Valéria
Braile, e a empresária Aline Girardi participaram de uma
live, dia desses, falando sobre cuidados com a saúde
CINEMA - O Riopreto Shopping Center terá o sistema
de cinema drive-in, que custará R$ 70,00 por carro, para
assistir um ﬁlme.
CASAMENTO - Os jovens Luiz Sérgio Montanari Franzotti e Nicolle Ticianelli Bianchini se casaram, no Civil, no
sábado, dia 25 de julho, com cerimônia para padrinhos e
familiares, na Capela da empresa Poty Bebidas, da família do noivo, em Potirendaba.

REALIDADE - A desigualdade se escancara em meio à
pandemia. Pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística) retrata que mulheres, negros e pobres
são os mais afetados pela Covid-19 no Brasil.
PRESERVAÇÃO - Bancos privados do Brasil se unem em
favor da Amazônia. Bradesco, Itaú e Santander anunciaram um plano integrado para contribuir com a conservação e desenvolvimento sustentável da ﬂoresta.
ROBÔ - A diretora administrativa do Hospital de Base,
Amália Tieco, aﬁrma que o alto número de exames realizados tem ajudado a instituição a evitar o agravamento
da doença nos pacientes e a reduzir as chances de transmissão do vírus. De acordo com o virologista Maurício
Nogueira, chefe do Laboratório de Virologia da Famerp, a
chegada de um robô extrator de material genético cedido
pelo Instituto Butantã colaborou para aumentar a capacidade de exames realizados pela Famerp/Funfarme.

PARABÉNS - Esta semana quem assoprou as velinhas
foi a jogadora de vôlei, Carol Gattaz. A musa, que está
passando a quarentena em Rio Preto, já foi da Seleção
Brasileira de Vôlei, e considerada uma das melhores jogadoras do mundo. A coluna deseja felicitações.

Cláudio SARTOR
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Butchery: de hambúrgueres
a churrasco

Fotos: Francisco DUMONT

O Butchery
bacon:
suculento

ELLEN LIMA
É jornalista pela Unesp Bauru,
barista pelo Senac Rio Preto
com pós em Comunicação pela
Faperp/Cásper Líbero (SP).
Escreve sobre gastronomia e
eventos da região Noroeste de
SP. Criadora de conteúdo digital,
especialista em branding. Assina
o www.ellenlimablog.com.br
Contas no Instagram:
@ellenlimarp
@comerbebeberafinsriopreto

O grupo Butchery, marca
mineira que se instalou há
dois meses em São José
do Rio Preto, está lançando sua linha de churrasco.
Trata-se da Coal Bar-B-Que
Market, que produz American BBQ, o churrasco
feito no PIT Smoker, uma
churrasqueira que defuma a carne com lenha de
macieira num processo que
pode levar até 15 horas, no
melhor estilo texano.
Entre as opções do cardápio BBQ estão o Brisket
(um corte do peito bovino,

O brisket Coal BBQ:
churrasco texano
muito tradicional do Texas),
o Pulled Pork (carne de
porco desfiada e defumada) e Pork Ribs (costelinha
defumada) entre outros.
O Butchery é também o
nome de um menu diversificado de hambúrgueres. Outra atividade do grupo são
eventos como casamentos,
festas de aniversário e
reuniões particulares. Quem

CONVERSA COM O EMPRESÁRIO

Francisco DUMONT

prefere preparar seu hambúrguer em casa também
pode adquirir o kit Butchery
para degustar onde quiser.
A marca é de um grupo de
BH e tem como um dos
sócios- proprietários, André
Prates (nosso entrevistado
nesta edição). Ele veio de
Belo Horizonte (MG) e aqui
tem como sócio o rio-pretense Lucas Lopes. Ambos

André Prates é advogado, tem
34 anos, é natural de Belo
Horizonte (MG). Ele é um
dos comandantes do Grupo
Butchery, especializado em
hambúrgueres e churrasco
americano. Nessa conversa
ele revela que não tem medo
da crise porque seus produtos
são entregues via delivery, uma
tendência nessa nova realidade criada pela quarentena.
Comer, Beber e afins Rio
Preto – O que é o Grupo
Butchery, uma marca de
hambúrguer?
André Prates – Não apenas.
O grupo completou 5 anos
neste mês de julho e é composto por 6 empresas. Cinco
delas já estão em Rio Preto, a
Butchery, a Eat 1877 Burguer,
a Sliders Burguer, o Burguinho
do Gael e o Coal BBQ. Temos
ainda o Baixo Lourdes, que faz
parte da nossa operação e é
um restaurante em BH.
Comer, Beber e afins – Qual
a diferença dessas marcas?
Prates – A marca Butchery
faz hambúrgueres premium,
como o parmegiana, o duplo
cheddar e etc. A Eat 1877 faz
burguers clássicos com uma
leitura diferente, a Sliders
burguers e o Burguinho do
Gael são marcas de smash
burguers. Já a Coal BBQ ofere-

ce toda uma linha defumada,
como o brisket, costelinha,
linguiças defumadas, pulled
pork e o brisket sanduíche.
São cortes que são assados
por longo período de tempo e
ficam com sabor diferenciado.
Comer, Beber e afins – E
vocês realizam eventos?
Prates – Sim. Mas, hoje não
por causa da pandemia. Mas
nós fazemos aniversários, vamos a festivais de churrasco,
fazemos festas de formatura,
casamento e todo tipo de festa. Depois da pandemia ainda
vamos avaliar se abriremos um
ponto fixo. Por enquanto nossa
operação é para delivery.
Comer, Beber e afins – Abrir
na pandemia foi um risco.
Vocês não tiveram receio?
Prates – A gente viu que a
cidade é próspera e interessante. Nosso produto tem
diferenciais, confiamos que
iríamos ter retorno. Fizemos
uma pesquisa de mercado e
viemos. E esse consumo de
delivery é um modelo que veio
para ficar.
Comer, Beber e afins –
Como surgiu a marca Butchery?
Prates – Foi uma operação
que começou em BH e nós
fomos criando marcas e
conceitos inovadores, que se
adaptaram às tendências de
mercado.

cer. “Fizemos uma pesquisa e Rio Preto se mostrou
uma cidade promissora.
Acredito que o delivery
veio para ficar”. A marca
Butchery é uma franquia
que tem projetos de chegar a novas cidades, em
breve.
Para conhecer as opções

de hambúrgueres do
Butchery, acesse www.
butchery.com.br . Para
conhecer todos os produtos do grupo acesse
o Instagram e siga os
perfis @butchery_sjp @
eat1877sjp @baixolourdes @burguinhodogael @
coalbbq @slidersburguer

Mercadão de Rio
Preto terá duas praças de alimentação
O Mercado Municipal de Rio
Preto está passando por sua
primeira reforma ampla desde
sua fundação há 76 anos. A
reinauguração do prédio está
marcada para dezembro. O
prefeito Edinho Araújo conversou com o Comer, Beber
e disse que o novo Mercadão
terá duas praças de alimentação. Ele também destacou
que nesse momento ele vive
o maior desafio da sua vida
pública.

André Prates

já comemoram o bom resultado do empreendimento
na cidade. “Rio Preto nos
deu um resultado acima
das expectativas”. Aqui a
marca atende somente no
delivery, há outras unidades
em BH e Goiânia.
Prates diz que a pandemia
não os impediu de cres-

Comer, Beber e afins Podemos afirmar que o
Mercado Municipal de Rio
Preto vai se tornar um
point gastronômico?
Edinho - Após a reforma, o
Mercadão terá duas Praças
de Alimentação anexas na
parte externa do prédio, o que
deverá despertar o interesse
de outras empresas (do ramo
de alimentação).
Comer, Beber e afins em
Rio Preto - Teremos novidades no cardápio do Mercadão após a reforma?
Edinho Araújo - Estão sendo
analisadas as atividades
comerciais que poderão ser
contempladas no edital para
licitação das unidades comerciais.
Comer, Beber e afins - Esse
projeto representa para sua

gestão...
Edinho - É uma reforma
abrangente e profunda.
Trata-se de uma conquista
importante para a população,
assim como a revitalização do
Calçadão, a reforma do Terminal Rodoviário e a Estação
Ferroviária. O Mercadão é o
nosso principal ponto de encontro e que se prepara para
receber o público com mais
conforto e segurança, sem
deixar para trás sua essência
e história.
Comer, Beber e afins - A
abertura de licitação para
novos permissionários sai
quando?
Edinho - Ocorrerá ainda este
ano, assim que as unidades
comerciais estiverem prontas
para uso. Após a reforma,
haverá a disponibilidade de 7
(sete) novas unidades comerciais para serem licitadas.

PERSONAL CHEF? TEMOS!
Nossa dica é a Rothi Gastronomia, comandada pelo Chef
Rotchilde Junior, o Rothi. Ele é formado pelo IGA- Instituto de Gastronomia das Américas e atende empresas,
festas particulares e afins. “Gosto de misturar sabores e
ingredientes das cozinhas italianas, francesas, espanhola, com uma releitura brasileira, pois acredito que temos
muito mais sabor”, define. Para contratar esse Chef os
contatos são: (17) 98130-9877 e (17) 99755-6528. O
Chef Rothi está no Instagram @rotchilde_jr

Comer, Beber e afins - Ser
prefeito de Rio Preto é: um
privilégio ou um desafio?
Edinho - É a terceira vez que
o povo de São José do Rio
Preto me dá a honra de ser
prefeito. Governar a cidade
neste momento inédito da
maior pandemia do nosso
século – há quem diga, da
história moderna - é sem
dúvida, o maior desafio da
minha vida pública.
Divulgação SMCS

LUCAS LOPES CONFERE O PIT COAL BBQ
Lucas Lopes é o sócio-proprietário do grupo Butchery Rio
Preto, que acaba de lançar o Coal BBQ, (nosso destaque
nessa edição). Ele nos contou que o segredo do churrasco texano está no PIT Smoker, uma churrasqueira que
defuma e deixa as carnes com sabor indescritível. No pit
o churrasco é assado com lenha de árvores frutíferas,
um método criado pelos americanos da região do Texas
e que predomina nos festivais de churrasco brasileiros
atuais.

Sérgio Sampaio
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Fechado Acordo Coletivo
do setor de Móveis
Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com

O

Siticom
(Sindicato
dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção
e Mobiliário) finalizou a negociação
do setor de Móveis deste ano
de 2020, na qual foi conquistado
um reajuste acima da inflação
acumulado do período.
Segundo Nelson Ioca, presidente
do sindicato, já na primeira reunião
feita na última quarta-feira (29)
houve um acordo entre as partes
representantes dos patronais e
dos trabalhadores. A data base da
categoria é o dia 1º de maio e por
conta da pandemia da Covid-19
houve esse atraso nas negociações.
Com o fechamento do Acordo, o novo piso da categoria passa a ser de R$ 1.500,00 – o reajuste
para quem ganha à cima do piso foi de 3,54% (superior aos 2,46% inflação de até maio acumulada).
Tíquete Alimentação - O novo Tíquete Alimentação foi reajustado e passa a valer R$ 292,00.
Tanto o reajuste como o aumento do Tíquete será pago retroativo a 1º de julho.
“Já estamos encaminhando uma circular para todas as empresas e escritórios para que os
reajustem possam ser repassados para os trabalhadores já no próximo pagamento”, salientou
Ioca.
Abono – Ficou definido o pagamento de um Abono de R$ 100,00 a ser pago em duas vezes, esse
valor será pago para substituir o retroativo a data base da categoria.

Negociações dos
Frentistas avançam
Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com

A

s negociações da campanha salarial dos frentistas de todo o Estado de São Paulo foram retomadas
na última quarta-feira (29) com a primeira reunião após meses de paralisação nas
tratativas em decorrência da pandemia.
Segundo Antônio Marco dos Santos,
presidente do Sindicato dos Frentistas
de Rio Preto e região, a reunião foi feita
on-line com a participação de presidentes de outros sindicatos de Frentistas do
Estado, da Federação da categoria e do
sindicato patronal.
O setor patronal teria colocado na reunião que eles estão passando por dificuldades decorrentes da pandemia da Covid-19 que refletiu em uma queda drástica nas vendas de combustível.
Foi colocada na mesa de negociação uma proposta para que a Convenção Coletiva seja
fechada garantindo 100% das cláusulas sociais até março de 2021. Por sua vez, a reposição
da inflação do período 3,92% deve ser o pontapé inicial da negociação do ano que vem.
Com isso, ficaria garantido este percentual e a partir dele se iniciaria as novas tratativas.
Direitos garantidos – A parte positiva dos negociações é a manutenção da Cesta Básica, o
Tíquete Alimentação, Seguro de Vida e o pagamento dos feriados para os trabalhadores.

Sindalquim reforça
importância dos
trabalhadores
denunciarem problemas
Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com

A diretoria do Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Fabricação do Álcool,
Químicas e Farmacêuticas)
continua alertando que
nestes tempos que existem
impedimentos para que eles
possam estar indo até os locais de trabalho a categoria
deve ajudar a entidade para
acompanhar os problemas
vividos por eles.
Segundo João Pedro
Alves Filho, presidente do
Sindalquim, é de fundamental importância que
os trabalhadores informem
quando acontecer qualquer
tipo de problema dentro das
empresas. Independente de

ser relacionado a Covid-19
ou trabalhista.
As denúncias podem ser
feitas por meio do telefone
do sindicato 17 3211-2550

ou pelos telefones dos diretores que estão disponibilizados na Página do Facebook
do sindicato www.facebook/
sindalquim

