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Book de 15 anos
vira tendência
sem festas
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Saiba tudo
comer, e
sobre comer
beber e afins

Acordos e
reaberturas no JT
deste domingo
A Edição do JT (Jornal do
Trabalhdor) deste domingo
fala de acordos fechados em
várias áreas e a reabertura de
serviços e atendimento presen
ciais em em sindicatos de Rio
Preto. Saiba mais. Pág.A8

Em 2020 o sonho de muitas
garotas precisou ser adiado
em razão da
pandemia e
muitas optaram
pelo book de 15
anos. Pág.A6

A Fazenda
Viçosa é uma
das principais
fornecedoras de
quiabo para os
supermercados
de São José do
Rio Preto. Saiba
mais. Pág.A7

EM RIO PRETO

Agosto tem menor número de pedidos
de seguro-desemprego no ano
Fotos: Divulgação

REELEIÇÃO Prefeito Edinho é candidato à reeleição, tendo como
vice Orlando Bolçone e apoio de mais 9 partidos.

Pág A3

Riopretoprev volta
presencialmente amanhã
A partir desta segunda-feira
(14) a Riopretoprev (Instituto
de Previdência Própria) volta
com seu atendimento presencial na sede da autarquia na

CHAPA

PCdoB confirmou o nome de Carlos Alexandre para
prefeito e Merlin Diniz para vice nestas eleições.
Pág.A3
Cláudio LAHOS

Fisioterapeuta
tem celular
divulgado para
programas

Rua General Glicério de forma
gradual no que diz respeito ao
número de funcionários e horário de atendimento.
Pág.A3

país. Após mais de cinco meses de atendimento remoto, os
segurados devem ficar atentos
às mudanças para evitar sair
de casa sem necessidade.
Pág. A4

Pupo desiste de
disputar Prefeitura
e PSDB deve se
aliar ao MDB
Pág. A3

INSS reabre atendimento
nesta 2ª para agendados
O Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) começa
a retomada gradual do atendimento presencial na segunda-feira (14), com a reabertura
de mais de 600 agências no

O Ministério da Economia
divulgou o número de requerimentos de seguro-desemprego neste mês agosto. Com
1.485 pedidos, Rio Preto
registrou o seu menor índice durante o ano de 2020.
O número representa uma
queda de 34,5% em relação ao mês de julho e uma
diminuição de 27,4% em
comparação com o mês de
agosto no ano passado. No
acumulado do ano, Rio Preto
conta com 17.831 pedidos
de seguro-desemprego.
Pág. A5

Riopretoprev volta com atendimento presencial nesta segunda-feira

Preso enquanto aguardava o filho nascer
Pág. A4

Uma fisioterapeuta de 33
anos procurou a polícia para
denunciar que seu número de
celular está sendo anunciado
como pertencente a uma garota de programa.A vítima tem
recebido imagens e vídeos de
pornografia e ao questionar
um dos homens que enviou as
imagens foi informada que o
seu número de celular estava
em um cartaz.
Pág.A4

Jornal

30 ANOS DO
CÓDIGO DO
CONSUMIDOR
PARTE II
Divulgação

ALTA NO PREÇO DOS
ALIMENTOS

Procon-SP promove reunião com secretário
da Agricultura, presidente do Investe SP e
representantes do setor de supermercados,
indústria e produção para enfrentar o problema

E

N

a última sexta-feira,
dia 11 setembro,
completou 30
anos da aprovação
do Código de Defesa do
Consumidor, posto que a lei
foi efetivada em 11 de março
de 1991. Nesse período de três
décadas podemos dizer que existe
efetivamente o que se comemorar
e, mais que isso, é preciso que se
olhe o direito do consumidor
como uma área de inesgotável
trabalho para advogados e demais
operadores do Direito.
Parece adequado que olhemos
para trás, de modo a perceber
um pouco as mudanças causadas
pelo código em meio a alterações
econômicas, culturais e sociais no
Brasil em três décadas, a começar
pela doma da inflação, a partir
do Plano Real, causa primária de
dificuldades muito grandes nas
relações de consumo no Brasil.
O lastro legal de apoio ao
consumidor não pode nem
deve ser confundido como uma
regulação excessiva a atrapalhar
os negócios das empresas. Muito
do que está na lei nem precisaria
ser fixado sob o aspecto legal,
porque se guia pelo bom senso,
ou seja, o que a lei estabelece
sobre prazos de entrega, trocas de
produtos, cumprimento da oferta
em anúncios, cobranças indevidas
ou proibição de venda casada são
pontos que nem se discute em
uma relação de consumo pautada
pelo respeito e o bom senso.
O ambiente da internet, no
qual há o risco de ação deletéria
contra o consumidor, também
se espalham espaços de poder
do consumidor, que pode usar
mídias sociais para confrontar
e denunciar más práticas nas
relações de consumo, bem assim
se valer de organizações sociais
que atuam para ampliar uma rede
protetiva a quem adquire bens e
produtos, seja em compras online, seja em lojas físicas.
O CDC evoluiu com a
economia do país, com novos
modos de vida e de cultura, com
o avanço da internet. Haverá se
seguir como um instrumento
legal poderoso para orientar
pessoas e empresas a agir de
modo adequado em um mundo
no qual o consumo se altera, sim,
mas nunca em desfavor do direito
das pessoas.
Marielsa Taliari Parada

São José do Rio Preto, domingo
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SOS CONSUMIDOR

m reunião realizada
nesta quinta-feira (10/9)
com a presença do
secretário de Estado
da Agricultura e Abastecimento
Gustavo Junqueira, do presidente
do Investe SP Wilson Mello
e de representantes dos
supermercados, da indústria e
produção, o Procon-SP reaﬁrma
que atuará para ﬁscalizar
aumentos injustiﬁcados.
O secretário de defesa do
consumidor Fernando Capez
assegurou que a legislação será
observada, conciliando o princípio
da livre iniciativa com a defesa do
consumidor. “Compreendemos
que se trata de uma consequência
do cenário macroeconômico,
mas o consumidor não pode
ser prejudicado com aumentos
desproporcionais de preços.
Fornecedores que elevem a
margem de lucro e se aproveitem
da situação neste momento de
pandemia serão punidos”, avisa o
secretário.
Fiscalização
Em razão das denúncias recebidas
pelo Procon-SP e das notícias
divulgadas relatando aumentos
nos preços de alimentos
essenciais, equipes de ﬁscalização
estão visitando supermercados
e atacarejos para identiﬁcar
eventuais aumentos injustiﬁcados
nos preços dos produtos.
As empresas serão notiﬁcadas
a apresentar notas ﬁscais de
compra e venda dos produtos
e, caso seja identiﬁcado um
aumento injustiﬁcado nos
valores, responderão a processo

PROCON-SP ENCONTRA
IRREGULARIDADES NA
LEROY MERLIN
Divulgação

Divulgação

administrativo, podendo ser
multadas em até R$ 10.155.730,94,
dependendo do porte econômico
e da gravidade da infração.
A operação, que seguirá nos
próximos dias na capital e interior
do Estado, tem como foco os
seguintes itens: arroz (pacote de
5kg), feijão, ovo, óleo e carnes
vermelhas (patinho, coxão mole,
coxão duro e contraﬁlé).
Como denunciar

O Procon-SP disponibiliza
canais de atendimentos à
distância para receber denúncias,
intermediar conﬂitos e orientar os
consumidores: via internet (www.
procon.sp.gov.br), aplicativo –
disponível para Android e iOS
– ou via redes sociais; para as
denúncias, marque @proconsp,
indicando o endereço ou site do
estabelecimento.

PROCON-SP NOTIFICA APPLE

Consumidores reclamaram que seus iphones, apesar de anunciados
pela empresa como sendo resistentes à água, tiveram problemas

O

Procon-SP notificou
a Apple pedindo
explicações sobre a
negativa da cobertura
de assistência técnica de
aparelhos de celular que,
apesar de serem anunciados
como sendo resistentes à
água, apresentaram defeito.
Consumidores reclamaram
que entraram em contato
com a multinacional após
os produtos apresentarem
problemas durante o período
de garantia e a empresa
recusou-se a fazer o reparo (ou
troca) alegando contato com
líquido.
A empresa deverá apresentar
os laudos de análise técnica
referentes aos iphones de
cada um dos 21 (vinte e um)
consumidores que registraram
queixa no Procon-SP que
demonstre por onde entrou e
que caminho o suposto líquido
percorreu no aparelho, bem
como justificar o motivo da
exclusão da garantia, já que a
resistência à água é uma das
características presentes na
oferta dos modelos.
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D

urante a Operação Mãos à Obra, que aconteceu
na capital e grande São Paulo, fiscais do ProconSP encontraram irregularidades na Leroy Merlin da
Avenida Ricardo Jafet, zona sul da cidade.
As equipes que estiveram na loja verificaram que a empresa
colocava produtos na gôndola com preço promocional,
mas no caixa cobrava valor superior; anunciava em folhetos
publicitários produtos que não estavam disponíveis para
venda e informava mais de um preço para o mesmo produto.
A empresa também deverá comprovar ao Procon-SP que
vendeu pisos laminados e sua respectiva instalação pelo
valor que anunciava, já que o produto estava sendo ofertado
sem a informação do preço preciso, mas apenas com a
utilização da expressão “a partir de”.
O Código de Defesa do Consumidor determina que é
obrigação do fornecedor informar de maneira clara e precisa
o preço dos produtos que coloca à venda. Pelos problemas
flagrados pelos fiscais, a empresa poderá ser multada.

Operação Mãos à Obra

Equipes de fiscalização estão percorrendo lojas de material de
construção e acabamento a fim de verificar o cumprimento
ao Código de Defesa do Consumidor.
Durante a Operação Mãos à Obra, que aconteceu na capital
e grande São Paulo, fiscais encontraram irregularidades na
Leroy Merlin da Avenida Ricardo Jafet, zona sul da cidade.
As empresas que desrespeitarem a legislação serão multadas.
Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Também deverá: comprovar
que a entrada do líquido no
aparelho ocorreu uma vez
que os consumidores fizeram
utilização fora das condições
indicadas; demonstrar qual
a quantidade de líquido/
umidade/água necessária
para o acionamento do sensor
de líquidos e informar se
este sensor permanece ativo
durante toda a vida útil do
aparelho.
O Procon-SP demandou ainda
que a empresa apresente
os dados fáticos, técnicos e

científicos que dão sustentação
à publicidade sobre os modelos
de iphone em questão.
Os modelos envolvidos são os
iphones 11, 11 Pro, 11 Pro Max,
SE (segunda geração), XS, XS
Max, XR, X, 8, 8 Plus, 7 e 7 Plus,
ofertados como resistentes
à respingos, água e poeira; e
ainda os modelos XS, XS Max,
11 Pro Max, ofertados como
resistentes à água, conforme
ofertas nos sites do fabricante e
de empresas do varejo.
A Apple tem sete dias para
responde aos questionamentos.

POLÍTICA

Jornal
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Edinho busca reeleição
com apoio de 9 partidos

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

A convenção do MDB
confirmou na manhã deste
sábado (12) a candidatura à
reeleição do prefeito Edinho
Araújo tendo como vice o ex-deputado Orlando Bolçone
(DEM), em evento realizado
na Câmara Municipal que
contou com a participação
presencial apenas dos dois
candidatos os demais representantes dos nove partidos
que ratificaram apoio à coligação majoritária, sendo eles

o DEM, PSD, PL, Progressistas, Patriota, Podemos, PMB
(Partido da Mulher Brasileira),
PROS e Avante.
O prefeito Edinho salienta
que a sua experiência administrativa será um dos pontos
fortes que a cidade necessitará para fazer diferença no
desempenho pós-pandemia
da Covid-19. “Estamos conscientes dos desafios que teremos que enfrentar”, salientou
o prefeito que fez elogios ao
seu vice destacando que os
dois tem uma história politica marcada pelo diálogo e
transparência.

O prefeito Edinho vai para
a disputa de sua segunda
reeleição já que a primeira
foi em 2004 onde ele se
saiu vitorioso. “Voltou a pedir
o voto de confiança do povo
da minha cidade”, enfatizou
Edinho.
Segundo Pedro Nimer,
presidente do MDB, a chapa
de vereadores será composta
de 25 nomes para a disputa
– dos quais estão três vereadores da atual legislatura:
Jean Charles, Jean Dornelas
e Cláudia De Giuli,
Convenções – neste

domingo (13) mais quatro
partidos realizam suas convenções partidárias sendo
que três devem ratificar
seus candidatos a prefeito –
Celi Regina pelo PT, Rogério
Vinicius do DC (Democracia
Cristã) e Antônio Marco do
PMN, além da confirmação
dos candidatos a prefeito
os partidos devem definir
suas chapa de vereadores.
Por sua vez o PMB (Partido
da Mulher Brasileira) deve
confirmar sua chapa de vereadores ao apoio a candidato a reeleição do prefeito
Edinho.

PCdoB

Carlos Alexandre vai disputar a prefeitura
Sérgio SAMPAIO

A convenção do PC do B
confirmou o nome de Carlos
Alexandre para prefeito e
Merlin Diniz como vice para
a disputa majoritária das
eleições municipais deste
ano de Rio Preto.
A convenção também definiu a chapa de vereadores
que terá três candidatos e
teve a participação de lideranças do partido no Estado.
O PC do B está lançando
candidatos em 15 capitais de
Estado com destaque para a
Manoela de Avila que lidera
as pesquisas para a disputa
da prefeitura de Porto Alegre,
capital do Rio Grande do Sul,
e Orlando Silva vai disputar
a prefeitura da capital paulista. A sigla está lançando

Divulgação

também candidaturas em diversos municípios do interior
do estado.
Carlos Alexandre salientou

2º FEIRA
Cláudio LAHOS

que o partido não poderia
ficar fora desta disputa em
especial neste momento que
será vivido pós-pandemia da

Covid-19 e que é necessário
ter o protagonismo histórico.
“Representamos um partido
histórico que daqui dois anos
vai completar 100 anos de
fundação”, salientou o candidato.
No que diz respeito as
propostas ele salientou que
são quatro eixos que fazem
parte de suas propostas:
1º Infância/Adolescente/Juventude, 2ºcombate a pobreza, 3º desenvolvimento
sustentável que deve ir além
do meio ambiente, mas que
segundo ele deve englobar
outros setores e por o 4º
eixo a Inovação colocando
a disposição da população
atendimentos mais ágeis
em setores como saúde e
emprego por exemplo.

Riopretoprev
atende presencial
Sérgio SAMPAIO

A partir desta segunda-feira
(14) a Riopretoprev (Instituto
de Previdência Própria) volta
com seu atendimento presencial na sede da autarquia na
Rua General Glicério de forma
gradual no que diz respeito
ao número de funcionários e
horário de atendimento.
Segundo a portaria nº
384/2020 publicada neste
sábado (12) no Diário Oficial
(Jornal DHoje) o horário de
funcionamento será das 8 às
13 horas enquanto Rio Preto
não chegar na fase Azul do
Plano São Paulo – até este
momento serão tomadas todas
as medidas para preservar a
saúde dos servidores lotados
na Riopretoprev e dos beneficiários e segurados.
O quadro de funcionário inicialmente será de 12 pessoas
podendo ser ampliado para 16
quando a região subir para a
fase Verde do Plano São Paulo.

Teletrabalho – mesmo com
o retorno o teletrabalho será
mantido de forma extraordinária
até o dia 31 de outubro inicialmente. E existe uma recomendação quando possível os segurados e beneficiários continuem
utilizando o atendimento remoto.
Agendamento – para ter o
atendimento presencial as pessoas deverão fazer previamente
o agendamento por meio dos
canais eletrônicos disponibilizados pela autarquia.
Cuidados – além da obrigatoriedade do uso de máscara
por todos – antes da entrada as
pessoas terão sua temperatura
aferida.
Pericias – no caso das pericias médicas, caso seja necessário as mesma serão realizadas na sede da Riopretoprev
respeitando o intervalo entre
os atendimentos para evitar
aglomerações, além de todas as
normas sanitárias para a realização do ato.

Momento de reflexão

Ao discursar durante a convenção do MDB que oficializou
as candidaturas para prefeito, vice-prefeito, chapa de postulantes a vagas na Câmara e as coligações com partidos
aliados, ontem, Edinho Araújo lembrou das mais de 130
mil mortes registradas no país por covid-19. Além disso, fez
questão de mencionar as 511 vítimas rio-pretenses que já
morreram por causa da doença. O prefeito lembrou ainda
que vai concorrer pela décima terceira vez, sendo 11 vitórias
consecutivas. “Agora, vou tentar a décima segunda consecutiva”, frisou. O candidato a vice-prefeito Orlando Bolçone
(DEM) disse que é momento de enfrentar tempos difíceis
por causa dos efeitos da pandemia causada à economia. O
desafio, segundo ele, requer empenho para buscar soluções
e se referindo a dobrada com Edinho, disse que ambos têm
trabalho e experiência comprovada.

Pupo desiste

Renato Pupo (PSDB)
desistiu de disputar as eleições para prefeito. Em nota
divulgada pelo partido, Pupo
disse que devido a pandemia a divulgação da sua
campanha ficaria comprometida. “Eis que o corpo
a corpo que gosto de fazer
deve ser evitado”, ponderou. O presidente do PSDB,
Manuel Gonçalves, negou a
possibilidade de um acordo
entre PSDB e MDB para
disputar as eleições majoritárias. “Chance zero”, frisou.
Pupo só conseguiu o apoio
do Cidadania, sem acordo
com outras siglas, inviabilizou a sua candidatura.

Substituto

Irreparável
Em uma breve análise
sobre as definições das
pré-candidaturas a prefeito, o ex-vereador Dourival
Lemes profetizou que o número de postulantes ainda
pode reduzir. Segundo ele,
é difícil para os adversários
enfrentarem Edinho Araújo
(MDB) nas urnas. “A administração é simplesmente
irreparável”, disse. Para
ele, o prefeito transformou
a cidade, que passa a ser
modelo de referência para
o país. Por causa da pandemia, lembrou que surgiu
um “grupinho de oposição,
mas isso passa”. “O Edinho
é imbatível”, finalizou.

Aberto

O presidente Manuel
Gonçalves disse que o empresário Denílson Marzochi
(PSDB) vai substituir Renato
Pupo nas eleições para prefeito. A informação de que o
empresário será o pré-candidato tucano, no entanto,
sinaliza que foi uma forma
de amenizar a desistência
do vereador Pupo. Na realidade, o presidente estadual
do PSDB, Marco Vinholi,
vem conversando há vários
dias com representantes do
MDB com o objetivo de os
tucanos aderirem a candidatura do prefeito Edinho
Araújo. A parceria deve ser
confirmada em breve.

A direção do PSL vai
oficializar as candidaturas
a prefeito, a vice e a chapa
de vereadores no último
dia das convenções, 16 de
setembro. O que chama a
atenção no edital de convocação, no entanto, é o fato
de não constar os nomes
de Marco Casale como pré-candidato a prefeito e nem
da pré-candidata a vice Ana
Vargas Caldeira. Casale,
como presidente do partido,
estaria aberto para dar uma
guinada de 360 graus em direção a um acordo com outro grupo político na disputa
pelas eleições majoritárias?
A conferir...

O deputado Itamar Borges (MDB) confirmou que
existe conversa com PSDB
com o objetivo de engrossar
o grupo de partidos para
apoiar a candidatura do
prefeito Edinho Araújo à
reeleição. Itamar disse que
o MDB tem uma boa relação com os tucanos, tanto
é que indicou o vereador
Ricardo Nunes para ser vice
na chapa do prefeito Bruno
Covas (PSDB), que vai disputar a reeleição na Capital.
O parlamentar ressaltou que
até quarta-feira, último dia
das convenções, o possível
acordo estará solucionado.
“O diálogo é aberto”, frisou.

A família do presidente
Jair Bolsonaro, que vive
da política, tem olhado de
soslaio para o candidato à
reeleição, prefeito do Rio,
Marcelo Crivella (Republicanos). Depois que a Globo
desvendou o mistério de ter
reportagens interrompidas
sempre com aquele jargão
de “Globolixo”, os malfeitos
de Crivella vieram à tona, até
corrupção. As intervenções
eram feitas pelos guardiões
do prefeito, que recebem
dinheiro público para praticar patifaria. Agora, não dá
para saber qual fardo é o
mais pesado. Só se pôr na
balança!

Diálogo aberto

Soslaio

Forno comunitário

O escritor rio-pretense Vismar Kfouri, autor do livro Amazônia
Incrível – Lendas, Contas e Mistérios, disse que a próxima administração deveria plantar, no mínimo, dois milhões de árvores em
Rio Preto. A lenda viva da Amazônia diz que tal medida evitaria,
num futuro próximo, que as ruas asfaltadas sejam transformadas
em um grande forno comunitário, já que hoje pode fritar bifes
e ovos no asfalto. Acrescentando, disse que nem a sua Santa
Tambura suportou o calor local e se mandou para o Alasca. O
escritor tem razão, por exemplo, é só ter como base a avenida
Murchid Homsi, que devido a floresta plantada pelo então secretário do Meio Ambiente Faiçal Calil, chega a ter temperatura
até quatro graus mais baixa naquela região.
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Fisioterapeuta tem celular Foragido é preso
divulgado como sendo aguardando o filho
garota de programa nascer em hospital
Tatiana PIRES

Cláudio LAHOS

redacao@dhoje.com.br

Tatiana PIRES

Cláudio LAHOS

redacao@dhoje.com.br

Uma fisioterapeuta de 33
anos procurou a Polícia Civil,
nesta sexta-feira (11), para
denunciar que seu número de
celular está sendo anunciado
como pertencente a uma garota de programa.
De acordo com o boletim
de ocorrência, a vítima tem
recebido imagens e vídeos de
pornografia e que ao questionar, por meio de mensagens,
um dos homens que enviou as
imagens, foi informada que o
seu número de celular estava
em um cartaz anunciando que
era de uma garota de programa.
O homem disse à fisioterapeuta que o anúncio foi visto
em um poste, próximo a um
shopping na zona sul da cidade. À polícia, a fisioterapeuta
disse que o conteúdo recebido
“ofendeu a honra e denegriu a
imagem, visto que é casada e
possui uma profissão que lida
com o público”.
A vítima contou também
que bloqueou os dois números
que lhe enviou as imagens
sexuais e não recebeu mais
nenhuma foto e vídeo. Ela disse
que procurou pelo anúncio nas
proximidades do local indicado,

Caso registrado no Plantão Policial
mas não o encontrou.
Ela foi orientada sobre prazo
de seis meses para representar
criminalmente, assim que os
autores forem identificados e
também apresentar os prints

das conversas com os dois
números que a enviou os conteúdos à Delegacia de Defesa
da Mulher (DDM), que ficará
responsável pelo caso, registrado como difamação.

Dois homens foragidos da
Justiça foram presos nesta
sexta-feira (11), em Rio Preto.
Um deles foi capturado dentro
do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), aguardando
o nascimento do filho.
De acordo com o boletim
de ocorrência, a Polícia Militar
foi chamada por um popular
que informou que um jovem,
de 29 anos, foragido, estava
no hospital acompanhando a
mulher para dar a luz o filho do
casal. O mandado de prisão é
da comarca de Urupês, referente a ação civil por pensão
alimentícia.
O jovem, de 29 anos, foi
encaminhado à Central de
Flagrantes, no entanto, foi liberado em razão de haver um
habeas corpus concedido pelo
STJ (Tribunal Superior de Justiça) do Ceará para que todos
os presos por dívida alimentícia
cumpram, excepcionalmente,
em regime domiciliar devido a
pandemia do novo coronavírus.
Briga de Família - O outro
caso ocorreu quando a PM foi
atende uma ocorrência de desentendimento familiar no bairro Residencial Macedo Telles I.

Jovem foi preso no HCM
Ao checar o documentos dos
envolvidos, os policiais constataram que havia um mandado
de prisão por furto qualificado,
inicialmente, em regime semiaberto, em desfavor do homem,
de 40 anos, expedido no último
dia 18 de junho.

Encaminhado à Central
de Flagrante, o homem disse
que não desejava que sua
prisão fosse comunicada aos
familiares. Ele foi levado à
carceragem da Deic (Divisão
Especializada de Investigações
Criminais).

FLAGRADO

Funcionário é preso por desvio e furto de mercadorias

Tatiana PIRES

Um jovem de 29 anos,
funcionário de uma loja de
materiais de construção e
decoração, em Rio Preto, foi
flagrado desviando mercadoria. Ele atuava como operador
na empresa e é suspeito de
furtar sete aparelhos de ar

condicionado, que já estavam
em um caminhão.
O caso registrado como
furto e receptação ocorreu na
tarde desta sexta-feira (11),
no bairro São Marcos.
De acordo com o boletim
de ocorrência, um caminhão
carregado com os sete ar-condicionados foi parado
na saída da loja, sem nota

fiscal. Indagado, o motorista
do caminhão informou que
foi contratado pelo operador
da loja para entregar os produtos em uma casa no bairro
Fraternidade.
O suspeito, então, foi levado para uma sala, acompanhado de representantes
da empresa, e contou que
teria começado o esquema de

desvio de mercadoria com a
ajuda de um outro funcionário
da loja. Ele também disse que
está já era a terceira vez que
cometia o furto.
A Polícia Militar foi acionada e, com o endereço da
casa no bairro Fraternidade,
localizou o homem que receberia a carga. Ele disse que
comprou os aparelhos de

ar-condicionado por R$ 2.8
mil cada um.
O funcionário e o comprador dos equipamentos foram
levados à Central de Flagrantes. O operador foi preso por
furto qualificado. Já o homem
que compraria a mercadoria
foi ouvido e liberado, no entanto, ele será investigado por
receptação.

Cláudio LAHOS

Facebook

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

Divulgação

PURO GLAMOUR - O destaque deste domingo na coluna
vai para o jornalista Leandro Brito, que destila inteligência e elegância por onde passa.

ANIVERSARIANTE DA SEMANA - Halim Atique Junior
completou mais uma no de vida no dia 07 de setembro.
Desejamos a ele parabéns e muitas felicidades!
FILME BRASILIENSE - “Por que você não chora?”, ﬁlme
da diretora Cibele Amaral é um dos representantes do
Distrito Federal no 48º Festival de Cinema de Gramado.
A obra que tem as atrizes Bárbara Paz e Carolina Monte
Rosa no elenco complete na categoria “Longas brasileiros”. Este ano, o festival ocorre entre os dias 18 e 26 de
setembro, pela TV, no Canal Brasil, e pela internet.

ELEITOS - A nova Diretoria da sociedade de Medicina
a Apm estadual 2020/2023 foi deﬁnida. Quem assume o
cargo é o Diretor Cultural Luiz Fernando Colturato, com
o seu ﬁlho Leandro Colturato, eleito presidente. Eles são
batalhadores. Luiz Fernando, quando presidente do Automóvel Clube, teve a iniciativa de comprar gerador de
energia para os sócios não ﬁcarem no escuro. Agora ele e
Leandro Colturato vão fazer bombar festas maravilhosas:
queijo e vinho, churrasco, feijoada muitos encontros de
amigos sócios médicos.

MUNDO DOS FAMOSOS - Sabrina Sato estuda psicologia para ajudar na criação da ﬁlha. Segundo a apresentadora, a ideia de ingressar no curso é não falhar na criação de Zoe, sua ﬁlha que completa dois anos este ano.
TESTEMUNHO - O documentário “Narciso em Férias”,
que narra testemunhos íntimos e inesquecíveis de Caetano Veloso, foi exibido no dia 6 de setembro no Festival
de Cinema de Veneza. Na película, o músico baiano de 78
anos conta sobre os 54 dias de prisão durante a ditadura
militar no Brasil (1964-1985).

COTIDIANO

Jornal
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Pedidos de seguro-desemprego
caem para menor índice do ano

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Ministério da Economia
divulgou nesta sexta-feira
(11) o número de requerimentos de seguro-desemprego neste mês agosto. Com
1.485 pedidos, Rio Preto
registrou o seu menor índice
em 2020. O número representa uma queda de 34,5%
em relação ao mês de julho
e uma diminuição de 27,4%
em comparação com o mês
de agosto no ano passado.
De acordo com o economista José Mauro da Silva, o
fato de Rio Preto ter voltado a
ter um saldo positivo de empregos na última divulgação
do Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados) foi uma das razões para

a queda dos requerimentos.
“Nestes últimos meses
tivemos a abertura de alguns
supermercados na cidade, o
que favorece muito o aumento
de contratações. Com isso,
conforme a pessoa é admitida, ela acaba abrindo mão do
seu seguro-desemprego. Esse
índice aponta uma retomada,
ainda que lenta, da economia
do município”, explicou.
No acumulado do ano, Rio
Preto conta com 17.831 pedidos de seguro-desemprego.
“Com a cidade entrando na
fase amarela neste mês de
setembro, acredito que teremos ainda mais admissões,
impactando diretamente esses requerimentos. Não será
um crescimento tão grande
e significativo, mas superará
os índices ruins que tivemos

Divulgação

O número representa uma queda de
34,5% em relação
ao mês de julho

durantes os meses de abril,
maio e junho”, comentou o
economista.
No âmbito nacional, os pedidos de seguro-desemprego
somam 463.835 neste mês
de agosto, uma queda de
18,7% em relação ao mês anterior. São Paulo (138.397),
Minas Gerais (51.200) e Rio
de Janeiro (37.348) foram os
estados que mais registraram
pedidos.

Economia da cidade começa dar sinais de recuperação

RIO PRETO

Déficit da balança comercial cresce US$ 3,3 mi em um mês
Vinicius LIMA

A Caribbean Express, empresa especializada em comércio
exterior, divulgou seu levantamento mensal sobre a balança
comercial em São José do Rio
Preto. O déficit (quando os valores de importações superam o
de exportações) saltou de US$
39,7 milhões em julho para
US$ 43 milhões em agosto.
No acumulado do ano, Rio
Preto já exportou US$ 12,6
milhoões e importou pouco
mais de US$ 55,7 milhões. Em
ambos os casos, os números
seguem inferiores ao de 2019,
quando o município exportou
US$ 23,8 milhões e importou,

US$ 113,3 milhões. Desde
2010 o município não consegue
terminar o ano com superávit.
Naquela ocasião foram US$
44,7 milhões exportados e US$
41,1 milhões importados.
“Infelizmente os resultados deste ano foram muito
prejudicados pela pandemia.
Esperávamos índices maiores,
principalmente na exportação.
Mesmo com a economia voltando aos trilhos neste final de
ano, acho difícil que a cidade
se recupere nesses últimos
quatro meses”, comentou Paulo
Narcizo Rodrigues, proprietário
da Caribbean Express.
Com relação às exportações,
os principais produtos manda-

tos para fora são miudezas comestíveis das espécies bovinas
(21%), aparelhos ortopédicos
(13%), preparações capilares
(12%) e plantas vivas (7,8%).
Os principais compradores da
cidade são Estados Unidos
(23%), Hong Kong (21%), Paraguai (9,7%) e Colômbia (6%).
A participação de Rio Preto nas
exportações do Estado é de
0,04%, colocando a cidade em
204° lugar.
Já no caso das importações, os destaques são: peixes
frescos ou refrigerados (41%),
Diodos, transistores e dispositivos (17%) e aparelhos para
interrupção de seccionamento
(4%). Os rio-pretenses costu-

mam comprar na maioria das
vezes do Chile (42%), China
(36%) e Estados Unidos (8%).
No ranking das importações, o
município ocupa o 72° lugar no
Estado, com uma participação
de 0,2%.
“Enquanto as empresas
da cidade não perceberem as
vantagens de vender por exterior, principalmente pelo fato
de receber em dólar, Rio Preto
continuará com uma participação fraca na balança comercial.
Municípios como Catanduva,
Mirassol e Tanabi, mesmo menores que Rio Preto, conseguem
exportar mais. É preciso uma
mudança de mentalidade”,
afirmou Paulo.

INSS abre nesta 2º, mas só agendados
Da REDAÇÃO

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a retomada gradual do atendimento
presencial na segunda-feira
(14), com a reabertura de mais
de 600 agências no país. Após
mais de cinco meses de atendimento remoto, os segurados
devem ficar atentos às mudanças para evitar sair de casa sem
necessidade.
Para evitar aglomeração,
além de visar, especialmente,

a saúde dos servidores e segurados, as agências manterão
regime de atendimento diferenciado. Nesta primeira atenderão
apenas segurados agendados.
Desta forma, fica eliminado o
atendimento espontâneo nas
agências.
Com a reabertura gradual,
serão priorizados serviços de
perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência,
justificação administrativa e reabilitação profissional, estes, considerados os mais importantes

EDITAL

para que o órgão possa retomar
o atendimento presencial neste
momento.
Vale destacar que, para qualquer um destes serviços, o
segurado deve realizar o agendamento pelo Meu INSS (gov.
br/meuinss, site e aplicativo) ou
pelo telefone 135. Segurados
sem agendamento não serão
atendidos nas agências, para
evitar aglomerações, conforme
determinações do Ministério da
Saúde.
Demais serviços

Os serviços que não estarão
disponíveis de forma presencial
neste primeiro momento, continuam disponíveis pelos canais
remotos, o Meu INSS (gov.br/
meu inss, site e aplicativo) e
telefone 135. Além disso, o
regime de plantão para tirar
dúvidas continua enquanto o
atendimento presencial não for
totalmente retomado, a fim de
continuar prestando serviço de
qualidade aos cidadãos que têm
dúvidas em relação a serviços e
benefício.

EDITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO ELEITORAL MUNICIPAL
CONSIDERANDO os termos da Lei nº 9.504/97, a Resolução do TSE nº 23.609/2019, que dispõe acerca da escolha
e registro de candidatura para as Eleições Municipais do ano de 2020.
CONSIDERANDO o que dispõe a EC nº 107/2020 e a Resolução do TSE nº 23.623/2020, que diante do cenário
sanitário atual, prevê a possibilidade de os partidos políticos realizarem convenções municipais no formato virtual
para as Eleições Municipais do ano de 2020, resolve:
O PRESIDENTE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DO
DIRETÓRIO MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, nos termos do artigo 8º e demais disposições da Lei
9.504/97 e de acordo com os artigos 32, 95 e demais disposições do Estatuto Partidário, convoca os membros do I
- os membros do Diretório Municipal; II - dos Vereadores, dos Deputados Estaduais e Federais e Senadores com
domicílio eleitoral no município; III - dos membros do Diretório Estadual com domicílio eleitoral no município; IV dos Delegados do Município à Convenção Estadual; e V - os Delegados dos Diretórios Zonais, conforme Parágrafo
Único do art. 96, do Estatuto, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia 16 de setembro de 2020,
das 10 horas às 12 horas, por meio do sistema de videoconferência no formato virtual pela ferramenta tecnológica
de plataforma MICROSOFT TEAMS ou semelhante, pelo qual será enviado link de acesso à convenção virtual,
considerando o cenário sanitário atual, nos termos da EC 107/2020, da Resolução do TSE nº 23.623/2020 e demais
disposições vigentes, para deliberar, com a presença da maioria dos membros do Diretório Municipal com direito
a voto, observada a seguinte:
Ordem do Dia:
1. Deliberação sobre propostas de coligação para eleição majoritária municipal;
2. Escolha dos candidatos aos cargos de: Prefeito e Vice-Prefeito na eleição majoritária e a de
Vereadores para eleição proporcional nas Eleições de 2020;
3. Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos ao cargo Vereador.
4. Da indicação do representante da Coligação e dos 03 (três) Delegados nos termos da Lei n°
9.504/1 997, artigo 61, § 31, III e IV e da Resolução TSE nº 23.609/2019, artigo 5º, inciso I e II;
5. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
O chamamento se dará através de link de acesso à Convenção Virtual dos Convencionais
Titulares e Suplentes para registrarem presença conforme artigo 5º da Resolução nº 23.623/2020, que terá início a
partir das 10 horas do dia 16 de setembro de 2020.
O Presidente e o Secretário da Convenção, responsáveis pela operação do sistema virtual
referido acima, dirigirão os trabalhos da Convenção reunidos no seguinte endereço físico: Avenida Estados Unidos,
nº 167, Condomínio Débora Cristina, CEP nº 15093-020, na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo.
São José do Rio Preto, 10 de setembro de 2020.

__________________________________________________
MANOEL DE JESUS GONÇALVES
Presidente do Diretório Municipal do PSDB de São José do Rio Preto - SP

DIRETÓRIO PSDB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Associação dos Moradores do Loteamento “Condomínio Village La Montagne”

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO
“CONDOMÍNIO VILLAGE LA MONTAGNE”

Aviso de Licitação
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020

Objeto: Pregão Presencial para contratação de empresa que preste serviços de
documentos de legitimação como cartões eletrônicos ou outros oriundos de tecnologia
adequada, para emissão e fornecimento de Vale-Alimentação, na região de São José do
Rio Preto — SP, destinados aos funcionários da EMCOP, conforme condições e
especificações descritas no respectivo Edital e seus anexos.
Endereço: Travessa Paulo Laurito, 49, Vila Maria, São José do Rio Preto - SP
Telefone: (17) 3216-5655

O Diretor Presidente da Associação dos Moradores do “Condomínio Village La Montagne”,
Convoca nos termos da legislação vigente e de conformidade com o Estatuto Social,
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que se realizará no dia 21 de setembro de
2020, segunda-feira, às 19h00m, em primeira convocação, nas dependências do Salão
de Convenções da Associação, sito na Rodovia BR 153, Km 70 – Jardim do Lago, nesta
cidade de São José do Rio Preto SP, telefone 17 3227-8824, com a finalidade de deliberar
sobre as matérias da seguinte ORDEM DO DIA:
1 – Considerando a autorização na assembleia datada de 09/03/2020 para comercializar
os lotes Quadra 02 Lote 03, Quadra 25 Lote 17 e Quadra 17 Lote 09 contudo, naquele ato
não foram inseridos seus respectivos valores, assim, nesta data serão atribuídos seus
respectivos valores mínimos p/ comercialização.
Importante: Serão realizados todos os protocolos de segurança sanitária para
realização da reunião.

Data da Realização: Dia 06/10/2020
Horário: 10:00 horas.

Não havendo quórum para a realização da Assembléia em primeira convocação, instalarse-á em segunda, de conformidade com as disposições legais, às 19h30m do mesmo dia
e no mesmo local.

Observações: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site oficial
supracitado, no https://www.riopreto.sp.gov.br/emcop/ - (acesse o site e em seguida clique
nas “abas” - INFORMAÇÕES / LICITAÇÕES).
São José do Rio Preto/SP, 11 de setembro de 2020.

Os proprietários poderão fazer-se representar por procuração com poderes específicos e
firma reconhecida (Parágrafo 1º - Artigo 23 do Estatuto Social).
Não poderão votar as unidades que estiverem em débito com as obrigações associativas
(Parágrafo 3º - Artigo 11 do Estatuto Social).
São José do Rio Preto SP, 11 de setembro de 2020.

MARCELO ARAUJO
Pregoeiro

EMCOP – EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES
Rua Travessa Paulo Laurito, nº 49 – Vila Maria - Fone: (17) 3216-5655 - CEP 15025-410 - São José do Rio Preto - SP
CNPJ. 51.837.524/0001-72
–
Inscrição Estadual 647.087.446.117
–
e-mail: emcop@riopreto.sp.gov.br

Jenner Bulgarelli
Diretor Presidente

Rodovia BR 153,Km 70 - 15093-450 - São José do Rio Preto/SP Telefone:(17) 3227-8824 E-mail: administracao@villagelamontagne.com.br
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Ingrid GUARESCHI
redacao@dhoje.com.br

Que garota nunca sonhou
em viver um dia de princesa?
Usar aqueles vestidos glamourosos, com saias volumosas e
cheios de brilho que só vemos
nos contos de fadas e realizar
uma entrada triunfal no salão,
impactando e tirando suspiros
de todos ao redor.
Muitas jovens se realizam
na esperada e sonhada festa
de 15 anos. Mas em 2020
o sonho de muitas garotas
precisou ser adiado em razão
da pandemia do Covid-19.
Ainda assim, o ano está sendo marcado por adaptações e
reinvenções e para não deixar
a data passar em branco, muitos pais e debutantes optaram
pelo book de 15 anos.
Foi o caso da empresária
Josiane de Oliveira Bezerra,
de 37 anos, que estava com
a festa de 15 anos da filha
Isabella marcada para o dia 19
de setembro. “A Isa fala desse
aniversário desde os 7 anos
e começamos a organizar a
festa há um ano e meio, mas
o sonho de princesa teve que
ser adiado para o ano que vem,
isso se o cenário da pandemia
melhorar”, afirmou.
O book já estava nos planos
logo que a família começou a
organizar a festa de 15 anos e
para não deixar a data passar
em branco, decidiram realizar
neste ano. “Tanto eu quanto
meus pais tivemos a vontade
de realizá-lo e foi feito com o
objetivo de registrar essa data

importante e deixar mais um
momento marcado sempre na
memória”, disse a estudante
Isabella Karine Bezerra Silva.
A empresária e fotógrafa
Magda Pinheiro explicou que
sempre teve uma demanda
grande de books de 15 anos,
mas com a pandemia a busca
aumentou bastante. “Como
muitos pais não estão podendo
realizar as festas, pois foram
adiadas ou canceladas, muitos
optaram por realizar o book para
celebrar o aniversário da filha”.
O ensaio de fotos se tornou
uma opção para as debutantes
que tiveram as festas ou viagens adiadas ou canceladas
em razão da pandemia e até
mesmo para quem não estava
com planos de realizar uma
festa, por questão de gosto
ou financeira. “Todos querem
registrar o momento de maneira
especial, eternizar o mesmo
em um ensaio glamouroso e
realizar um sonho de princesa”,
afirma.
Segundo Magda, pais e
filhos estão realizando sonhos
através dos books. “O que os
pais planejaram para as festas
estão fazendo no ensaio, como
surpresas, presenteando as
filhas com anéis, a tradição
de colocar o sapatinho na filha
como símbolo da transição da
menina para a moça, todo o
ritual que aconteceria na festa.
Alguns pais também participam
dos ensaios, registrando fotos
ao lado da filha”, explica.
Para a debutante Isabella,
a experiência de fazer o book
foi de total felicidade e emoção. “Estávamos todos com
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grandes expectativas desde
que conhecemos a Magda e o
seu trabalho e decidimos que
seria com ela e sua equipe que
realizaríamos este sonho. O dia
ficará sempre guardado na minha memória”, afirma Isabella e
completa “Com tudo que vivi em
relação aos meus 15 anos só
consigo concluir que momentos
como a realização do book são

muito gratificantes, além de ser
algo para marcar o início de um
novo ciclo e também a criação
de momentos de risadas, carinho, conforto e muitas coisas
incríveis”, finaliza.
Isabella faz aniversário no
dia 15 de setembro. Os pais
já planejaram uma pequena
comemoração apenas em família e também já garantiram
uma linda surpresa para a
debutante.

De princesa a tutorial de moda
Apesar dos 15 anos
ser marcado pelo dia de
princesa da debutante,
os looks são variados
durante a realização do
book, desde vestidos glamourosos até looks mais
descolados.
“Não são todas que
querem vestidos de princesas, o estilo que elas
escolhem varia muito.
Tem garotas que sonham
em se vestir de princesa,
com look delicado ou floral, e outras que querem
bem tutorial de moda,
mais mulherão e despo-

jado”, explica Magda.
A fotógrafa precisou
investir nos vestidos e
hoje tem seis peças, uma
bem diferente da outra.
“O que acontece muito
é que a menina se vestir
de princesa é uma realização e sonho da mãe,
então cerca de 95% das
mães desejam que a filha
faça de princesa. Mas
fazemos fotos da garota
com vários looks”.
Foi o que fez Isabella,
que desde os 7 anos já
teve muitas ideias sobre
os momentos ligados à

festa e decidiu fazer as
fotos com dois estilos
de roupas. “Ao longo dos
anos fui tendo gostos
e interesses diferentes
e decidi fazer o ensaio
usando um pouco do
meu estilo atual, mas
também não queria apagar as ideias da minha
criança. Com base nisso
optei por looks de princesa para marcar toda a
fantasia que me remete
à infância e looks mais
modernos e descolados
para marcar minha essência atual”.

São José do Rio Preto, domingo
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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

A Fazenda Viçosa é uma
das principais fornecedoras
de quiabo para os supermercados de São José do
Rio Preto. Localizada em
Neves Paulista, a propriedade também produz outros
legumes e ovos caipiras. A
marca se tornou um case
de sucesso para os sócios
Rafael Martins, Camila Firmino e André Carvalho, que
são agrônomos e decidiram
arrendar terra para produzir alimentos e vender no
varejo.
O trio é formado em
agronomia pela Universidade Federal de Viçosa (que
inspirou o nome do empreendimento). Há 5 anos
os três sócios resolveram
empreender na agricultura.

Fazenda Viçosa é case de
sucesso em Rio Preto

“Nosso sucesso se deve
aos produtos serem selecionados e com embalagens diferenciadas”, explica
Rafael. Foi ele (rio-pretense) quem trouxe os outros
dois sócios de Minas Gerais
para iniciar o negócio
Viçosa. O empreendimento
é uma prova de que para
produzir na agricultura não
é preciso ser proprietário de
terra.
Hoje eles são os únicos
produtores rurais de Rio
Preto a fornecer para 50
supermercados e 15 pontos
de venda na região. Em três
anos, já têm 10 funcionários e estão contratando
mais e antes de completarem 30 anos de idade, já
podem ser considerados
empresários do agronegócio
paulista.
Na Viçosa eles ainda
criam galinhas soltas. São
2 mil poedeiras, que produzem algumas centenas de
ovos, que também são um
sucesso de vendas.
Numa estufa eles
cultivam tomate cereja e
vagem, mas o ponto forte
da fazenda é o quiabo,
produzido com irrigação
intermitente e com colheita
garantida o ano inteiro.
A marca Viçosa segue
se consolidando como
opção de legumes frescos

CONVERSA COM O CHEF
Divulgação

Fotos André POLVANI

Marlon Spinelli tem 30 anos,
é formado e pós-graduado em
Gastronomia pela faculdade
Barão de Mauá de Ribeirão
Preto. É um dos chefs sócios
da escola Le Grand Chef, já
atuou no Mirante Brasserie
(Ribeirão Preto), Divino Fogão
e na Hamburgueria e Steak
House Madero. Ele conversou com o Comer, Beber e
destaca: vida de cozinheiro
é trabalho, pouco descanso,
não existe glamour. É preciso
esforço, organização, estudo
e muita, mas muita, prática.
E nos contou como será o
retorna às aulas na Le Grand
Chef.
Comer, Beber e afins Rio

Preto - Qual será a novidade na retomada das aulas
na Le Grand Chef?
Marlon Spinelli - A Le Grand
Chef está tomando todas as
medidas necessárias para
conseguir atender todos os
alunos com cursos em andamento e também para futuros
alunos. Ampliamos nossa
estrutura com a uma terceira
cozinha, com capacidade para
mais 20 alunos. Portanto,
iremos utilizar o local no primeiro momento para dividir as
turmas e conseguir atender a
distância social como recomenda a Vigilância sanitária,
dando mais conforto para
nossos clientes.
Comer, Beber e afins - O
mercado de plant-based é
a grande novidade que se

Rafael Martins na
estufa: bons
resultados

A plantação de
quiabos: colheita
o ano inteiro

Os ovos caipira:
granja com manejo
saudável

Os tomates também
são cultivados na
estufa

e pode ser
encontrada em um supermercado perto de você.
Para conhecer a agricultura
Viçosa procure no Instagram @fazendaviçosa.
avizinha. A Le Grand Chef já
planeja um curso sobre?
Marlon - Acredito que é um
mercado em ascensão, por
isso estamos criando novos
cursos e aumentando nosso
portfólio, mas sem deixar os
nossos cursos tradicionais de
lado.
Comer, Beber e afins - O
que o aspirante a Chef
deve fazer para se consolidar nesse novo cenário?
Marlon - O aspirante a chef
deve primeiro pensar em
aprender a técnicas e onde
devem ser aplicadas. Obviamente todo profissional deve
estar preparado para mudanças do cenário na gastronomia ou em qualquer outro
ambiente, por isso estamos
lançando uma plataforma
direcionada para ajudar e
auxiliar todos nossos alunos
nesse primeiro momento,
seja na vida profissional da
gastronomia ou até mesmo
quem quiser começar dentro
de casa.

Marlon Spinelli
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Comer, Beber e afins - Você
considera que o negócio
próprio vai crescer na pós-pandemia?
Marlon - Acredito que todas
as empresas que conseguiram passar por essa fase
difícil já estavam bem preparadas financeiramente e estruturalmente para aguentar o
baque. O pós pandemia será
para colocar em prática tudo
que estudamos e evoluímos
nessa nova fase.
Comer, Beber e afins - O
que muda para os Chefs
nessa nova era que vem
aí? Será preciso esforço
triplicado?
Marlon - Agora é a hora da
gastronomia se unir, fazermos prevalecer os pequenos
produtores, pressionarmos o
governo para dar subsídios
para os pequenos empresários e com isso vêm os chefs
também. Acredito que a hora
é de união para nós profissionais da área.

SEU COSTELA RIO PRETO
É fã de uma costela derretendo? Então precisa conhecer o Seu Costela Rio
Preto, que prepara costela
na brasa e leva até você.
Uma costela assada de 1
kg (serve duas pessoas)
custa R$49,90. Peça pelo
delivery (17) 99124-6248.
Para conhecer as opções
do Seu Costela confira no
Instagram @seucostelariopreto
VERÃO COM CERVEJA
GELADA
A Confraria Conebel tem
cervejeiras temáticas
da AmBev para você se
preparar para um verão
repleto de cervejas trincando. As cervejeiras da
Colorado, Brahma Duplo
Malte e Corona comportam garrafas e latas e
são supermodernas. Para
maiores informações ligue
(17)3227-8000. No Instagram @confrariaconebel
VOCÊ SABE O QUE É
PLANT-BASED?
São alimentos derivados
de plantas, incluindo vegetais, grãos, nozes, sementes, legumes e frutas, e
com poucos ou nenhum
produto animal. Uma
marca de plant-based, que
acaba de chegar ao Brasil,
é a NotCo, fundada em
2015, no Chile. Ela produz
a NotMayo, maionese feita
à base de grão de bico e
sem a adição de ovos, o
NotMilk e o NotIceCream
feitos com base de vegetais. Assim como a ‘Mayo’
toda a linha da NotCo é
comercializada por aqui
nos supermercados Pão
de Açúcar, Carrefour e St.
Marché.

Sérgio Sampaio
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Sindalquim fecha
acordo com a Vale

FECHADA CONVENÇÃO DE
SERRALHERIA E CARPINTARIA
Sérgio SAMPAIO - Foto: Divulgação
amaralsampaio@hotmail.com

Sérgio SAMPAIO - Foto: Divulgação
amaralsampaio@hotmail.com
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Convenção Coletiva deste ano do setor de Serralheria e Carpintaria foi finalizada esta semana com a conquista a manutenção de todas as
cláusulas sociais e a reposição de 100% da inflação do
período.
Segundo Nelson Ioca, presidente do Siticom (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e
Mobiliária de Rio Preto e região), todos os trabalhadores
terão seus vencimentos reajustados em 2,05% retroativos
a 1º de junho de 2020 – com este percentual o piso foi
para R$ 1.408,00.
Alimentação – ficou definida a concessão de uma cesta básica de 30 kg ou a possibilidade do pagamento de
um Tíquete Alimentação de R$ 213,90 mensais.
PLR – a PLR (Participação de Lucros e Resultados) foi
conquistado um valor de R$ 714,00 – que deverá ser
paga em duas parcelas iguais – a primeira em abril de
2021 e a segunda em outubro de 2021.
“Perante
o momento
que estamos
vivendo por
conta
da
economia e
da pandemia avaliamos como
positivo
o
acordo fechado, pois
garante os
direitos dos
trabalhadores até junho do ano que vem”, finalizou Ioca.

Sindalquim (Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
da Fabricação do Álcool,
Químicas e Farmacêuticas) fechou
o acordo coletivo com a usina Vale
de Onda Verde – essa é a única
negociação do setor do Etanol no
segundo semestre. A data base dos
trabalhadores desta unidade é 1º de
setembro.
Segundo João Pedro Alves Filho,
presidente do sindicato, as negociações foram complicadas como
aconteceu com as demais unidades com data base em maio, mas no
final foram mantidas todas as cláusulas por mais um ano. “Conseguimos
manter a Verba Indenizatória que corresponde a 18% do vencimento dos
trabalhadores e uma gratificação de R$ 250”, destacou Alves Filho.
Máscaras – a diretoria do Sindalquim retomou a entrega de máscaras
para trabalhadores das três categorias dos setores: Químico,
Farmacêutico e Sucroalcooleiro. Cada trabalhador vai receber duas
máscaras de tecido.

Dicas para você,
frentista, se proteger:

Salão de Beleza e
Academia dos comerciários
voltam a funcionar

• Evite passar as mãos nos olhos, boca e mucosas. Após
pegar em dinheiro, chave ou cartão do cliente, higienize as
mãos logo em seguida, usando álcool gel ou lavando bem
com água e sabão amarelo em barra até a altura dos punhos;
• Gerente e administrador de posto também devem
reforçar a limpeza das áreas comuns como banheiros, maçanetas, puxadores de portas, mesas e cadeiras da loja de
conveniência.
• A maquineta do cartão de crédito, acessada continuamente pelos clientes, frentistas e funcionários das lojas de
conveniência, deve ser higienizada em horários pré-definidos
com álcool gel ou 70%.
• Deve-se, como em todos os demais setores, ser mantida a distância mínima de 1,5 metro do cliente durante a
comunicação, mesmo que seja necessário levar a maquineta
até o veículo.

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

O Centro de Benefícios do
Sincomerciários (Sindicato dos
Empregados no Comércio de
Rio Preto e região) está com
todos os seus departamentos
funcionando e atendendo a
categoria com a retomada das
atividades do Salão de Beleza
(Masculino e Feminino) e da
Academia – ambas as atividades puderam ser retomadas
com a chegada de Rio Preto
a fase Amarela do Plano São
Paulo.
Salão de Beleza – por
conta no novo regramento o
atendimento do Salão de Beleza
dos comerciários vai funcionar

de segunda a sábado das 10 às
18 horas – com no máximo 40
da capacidade e o atendimento
será feito somente mediante
agendamento pelo telefone
3214-7171.
Academia – a Academia dos
comerciários volta a funcionar
após cinco meses fechado por
conta da quarentena imposta
pela pandemia da Covid-19 –
com o regramento definidos de
higiene e segurança os alunos
agora terão que agendar para
usar o espaço por no maximo 1
hora por dia com horário marcado – o regramento do município
determina que a Academia pode

funcionar apenas 8 horas por
dia divididas em dois períodos
manhã e final de tarde e noite .
Segundo Selma Ferrasoli,
presidente em exercício do
sindicato, os alunos terão que
cumprir o novo regramento e
terão que trazer um toalhinha
e garrafinha de água, alem da
obrigação de usar máscara. O
horário de funcionamento será
de segunda a sexta: das 6 às 10
horas e das 17 às 21 horas –
aos sábados das 6 às 10 horas.
Mirassol – o Salão de Beleza na subsede de Mirassol vai
funcionar de segunda a sexta
das 11 às 18 horas

• A cada novo atendimento e após devolver as chaves
do veículo para o motorista, passe novamente o álcool gel,
faça a limpeza da máquina de cartão, do bico de abastecimento e do reset da bomba. Cuidado no compartilhamento
dos equipamentos de trabalho como regador e limpador de
para-brisas.
• Caso o empregado apresente sintomas de gripe, principalmente febre ou dificuldade respiratória, o empregador
deve orientá-lo a procurar imediatamente a rede pública de
saúde, evitando contato físico com outras pessoas.
O Sinpospetro Rio Preto disponibilizou um telefone para
atender via WhatsApp os frentistas de toda a base territorial.

17 98200-0078

Salão de Beleza e Barbearia dos Motoristas voltam a funcionar
O

Salão de Beleza e Barbearia do Sindicato dos Motoristas de Rio
Preto voltou a atender os trabalhadores do setor e seus familiares.
A reabertura dos dois departamentos foi possível graça a chegada da
cidade da fase Amarela do Plano São Paulo que possibilitou a volta do
atendimento presencial destas atividades.
Segundo Daniel Rodrigues, presidente do sindicato, todos os cuidados
e protocolos de higiene e segurança foram tomados para preservar os
associados e os funcionários do sindicato.
O horário de funcionamento permitido neste estágio do Plano São Paulo
para o setor de Beleza – é das 10 às 18 horas e o atendimento somente
por meio de agendamento telefone e com apenas 40% da capacidade.
“Estamos agendando todos os dias é só o pessoal ligar no 3137-9700”,
alertou o presidente.

