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Coluna traz 
cuidados na 

hora de pegar 
consignado

Pág. A3

PETS A história do 
metalúrgiico que cons-
trói casas para cães e 
gatos. Pág.A5

Alex, braço direito 
de Valdomiro na 

Prefeitura, disputa 
para vereador

Campanha eleitoral começa hoje
DEZ CANDIDATOS

Motociclista bate em placa e 
morre em avenida de Rio Preto

Pág. A2

Rio Preto não saiu do empate com o Batatais ontem

PETS A história do 
metalúrgiico que cons-
trói casas para cães e 

Pág.A5

A campanha nas ruas e nas 
redes sociais começa neste do-
mingo e dez candidatos à Prefei-
tura de Rio Preto vão disputar o 
voto do eleitor. Ontem terminou 
prazo para o registro das candi-
daturas na Justiça. As regras da 

propaganda eleitoral estão defi-
nidas e o tempo de rádio e tv de 
cada coligação, também.  Para 
a Câmara de Rio Preto partidos 
protocolaram até ontem à tarde 
381 candidatos.     
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IPVA EM 
ATRASO 
DHoje traz 
hoje valor 
médio dos 
débitos de 
IPVA em 14 
cidades da 
região da 

cobertura do 
jornal, incluin-
do Rio Preto. 
Monte Apra-
zível lidera.                              

Pág A6

De acordo com a Lei 
13.786/2018, contratos 
firmados após o dia 28 de 
dezembro de 2018 possuem 
em regra geral uma restitui-
ção prevista de até 75% dos 
valores. “É preciso analisar o 

Ação restitui valor abusivo 
pago em parcelas de imóveis

contrato e ver caso a caso. 
O que acontece na maioria 
das vezes é que as parcelas 
vão se tornando abusivas 
com o passar do tempo e, 
quando o requerente pede 
a restituição, as empresas 

tendem a tentar fazer um 
acordo oferecendo um valor 
muito menor do que a pes-
soa tem direito”, explicou 
o advogado Luis Fernando 
Paulucci.             

                      Pág.A4

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima perdeu con-
trole da moto e bateu direto na 

Um levantamento feito 
pelo Sebrae no primeiro 
semestre mostrou que a 
pandemia do coronavírus 
afetou 98% do setor de 
eventos. A pandemia com-
pleta seis meses, empresas 
agonizam e a esperança de 

retorno é grande. “Há uma 
esperança muito grande 
por esse retorno, nosso 
comércio de buffet atende 
indiretamente muitos co-
laboradores. Freelances, 
boleiras e doceiras, decora-
ção, empresas de sorvetes 

e bebidas, um leque muito 
grande de fornecedores que 
nos atendem para que a 
festa possa ser realizada”, 
afirma a empresária Suzi de 
Paula. A maioria lamenta a 
falta de apoio governamen-
tal.                       Pág.A4

Pandemia derruba 98% dos 
eventos e setor agoniza

Jacaré 
empata com 

Batatais
O Rio Preto empatou em zero 

a zero com o Batatais no Teixei-
rão neste sábado (26) pela 13ª 
rodada da série A3 do Campeo-
nato Paulista. Com isso, o Jacaré 
chega ao terceiro jogo consecu-
tivo sem vitória na competição. 
Com 14 pontos na classificação, 
o Jacaré ainda tem chance de 
entrar no G-8.                Pág.A4

ASSISTA AO VÍDEO

COLIGAÇÃO RIO PRETO MUITO MAIS
MDB, PSD, PODEMOS, PL, PATRIOTA, DEM, 

PROGRESSISTAS, PROS, PMB, AVANTE, 
PSDB e CIDADANIA
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placa, foi socorrida mas não re-
sistiu e faleceu. O acidente acon-
teceu na Danilo Galleazi. Pág.A6

 Muller Merlotto Silva

Arquivo DHOJE
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Divulgação

APÓS 30 ANOS, O 
EMPODERAMENTO DOS 

CONSUMIDORES - PARTE IV

O DIREITO DO CONSUMIDOR 
E O CRÉDITO CONSIGNADO

QUAL O 
PROCEDIMENTO 
A SER ADOTADO 
QUANDO 
HOUVER QUEDA 
OU DESCARGA 
DE ENERGIA QUE 
OCASIONAM 
DANOS?

PARA IMPEDIR DESCONTOS EXORBITANTES, A LEGISLAÇÃO 
PREVÊ UM LIMITE DE 35% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL PARA 

DESCONTOS DE CRÉDITO CONSIGNADO

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

O Código de Defesa do Consumidor, já é um adulto 
razoavelmente maduro, repleto de virtudes, idiossincrasias e 

falhas. Como resultado da criatividade humana, ele não poderia 
ser diferente. 
É um produto de sua época, previsto na Constituição de 1988 
(fruto da transição entre o regime autoritário e a democracia). 
Se voltássemos no tempo, retornando para setembro de 1990, 
encontraríamos um país bem diferente do atual e Fernando Collor 
de Mello havia assumido a Presidência da República em março 
daquele ano. 
Diante de uma perspectiva com oferta reduzida e competição 
limitada, não era absurda a ideia de intervenção estatal 
naquela época. Genericamente, a balança de forças estava bem 
desequilibrada, e os consumidores estavam perdendo de goleada. 
Nos anos 1990, consumidores precisavam ir de loja em loja para 
garimpar ofertas. Sei que é difícil pensar isso hoje em dia, pois 
temos a internet 24 horas por dia em nossas mãos.
.Atualmente, diante da evolução tecnológica, o consumidor faz 
uma cotação de preços no celular em uma questão de segundos. 
Mais, ainda. Ele tem acesso a comentários detalhados sobre cada 
produto ou serviço, com elogios e reclamações. Ocorreu, portanto, 
um “empoderamento” monumental dos consumidores, diante do 
acesso à informação.
Em busca de mudanças, a Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon) vem cumprindo o seu papel, pelo caminho da 
desjudicialização colaborativa, ao divulgar e otimizar a ferramenta 
“consumidor.gov”, mas
há muito trabalho a ser feito, mas todo ele depende de uma 
visão mais realista, holística e menos conceitual do Direito. Não 
devemos esperar que todos os problemas sejam resolvidos no 
legislativo, com alterações e novas leis. O papel do intérprete 
é fundamental. Precisamos olhar as leis de frente, mas não nos 
esquecendo do espelho retrovisor. A realidade histórica do 
nascedouro de qualquer legislação deve ser um parâmetro para 
entender as mudanças e adequar ou adaptar as interpretações e 
entendimentos. Esse é o caminho da modernidade.
 Com olhar no passado, podemos dizer que o CDC cumpriu o dever 
de uma época.
Ao mirar para o horizonte, no entanto, vemos novos desa� os, 
quem   ganhará, no � nal das contas? O consumidor e a sociedade 
como um todo.

Primeiramente, deve-se 
registrar o fato junto ao 

serviço de atendimento ao 
cliente da concessionária, 
no prazo de até 90 dias, 
contados a partir da data da 
provável ocorrência do dano, 
mencionando detalhes como 
local, dia, hora, equipamento 
dani� cado e os eventuais 
problemas veri� cados.
 Essa documentação deverá ser 
apresentada na agência a que 
pertence o seu imóvel, onde 
a empresa deverá fornecer 
um protocolo de pedido de 
indenização e, a partir de então, 
a concessionária terá prazo 
de até vinte dias úteis para 
inspecionar, “in loco” ou através 
de agente credenciado desta, o 
equipamento dani� cado.
 Conforme Resolução 
61/2004, editada pela ANEEL, 
o consumidor não deve reparar 
o equipamento dani� cado 
antes dos vinte dias úteis, salvo 
mediante autorização prévia 
e formal da concessionária. 
Caso contrário, o consumidor 
perderá o direito de pleitear a 
indenização.
 O prazo máximo para 
pagamento da indenização, se 
procedente, é de até 90 dias, 
contados a partir da solicitação 
do pedido de ressarcimento.

Divulgação

Divulgação

Crédito consignado, 
também chamado 
de empréstimo 
consignado, é um 

empréstimo com pagamento 
indireto em que as parcelas são 
deduzidas diretamente da folha 
de pagamento da pessoa física 
benefi ciada. Esta modalidade de 
empréstimo surgiu do intuito 
do governo de promover o 
crescimento da economia 
através de uma linha de crédito 
mais segura, com menos risco 
de inadimplemento para as 
instituições fi nanceiras. Como 
consequência da segurança em 
relação ao pagamento, as taxas 
de juros tendem a ser menores 
para o contratante.
Esta contratação é mais 
vantajosa para o consumidor, 
uma vez que é menor o número 
de exigências de documentação. 
Não há, por exemplo, a 
necessidade de apresentar 
garantias como fi ador ou bens. 
É possível também a aprovação 
do crédito sem consulta a órgãos 
restritivos, como SPC e Serasa e 
de forma on-line.
O grande foco das fi nanceiras 
são os aposentados, pensionistas 
e servidores, pois a estabilidade 

no recebimento dos salários, 
aposentadorias e pensões 
existe, diminuindo as chances 
de inadimplemento em razão 
da perda do emprego ou do 
cancelamento da remuneração.
Por outro lado, este tipo de 
contratação também apresenta 
desvantagens, a falta de acesso 
ao contrato e a omissão de 
informações se apresentam 
como óbice ao regular 
desenvolvimento da relação 
consumerista. Muitas vezes 
as fi nanceiras não prestam 
informação adequada e clara 
sobre todos os detalhes do 
contrato, de modo que o 
consumidor não tem o real 
entendimento das consequências 
do negócio jurídico almejado, 
especialmente em relação ao seu 
caráter oneroso e aos encargos 
existentes.
Como forma de prevenção e 
proteção o Código de Defesa 
do Consumidor (CDC), em 
seu artigo 4º, inciso IV, prevê 
os princípios da transparência 
e informação para o consumo, 
no qual os direitos e deveres 
do consumidor devem ser 
claros e de fácil entendimento. 
A falta de informação e a 
facilidade do crédito leva ao 
endividamento. O consumidor 
se vê na difícil situação em que 
seus débitos superam ou se 
equiparam aos ganhos, assim, 
fi ca comprometido todo o seu 
sustento e de seus dependentes.  
Com intuito de impedir 
descontos exorbitantes na 
folha de pagamento ou na 
remuneração dos benefi ciários, 
a Lei 10.820/03 prevê, no caput 
e no parágrafo 1º do artigo 
1º, um limite de 35% da renda 
líquida mensal para descontos 
de crédito consignado. Deste 
valor, 30% é destinado ao 
empréstimo e os outros 5% 
podem ser utilizados com 
cartão de crédito consignado. 
Tendo esta informação como 
base, pode-se calcular qual é a 
margem consignável do tomador 
do empréstimo, ou seja, qual é 
o limite máximo que conseguirá 
em um empréstimo consignado.
O valor usado para calcular a 
margem é 30% do salário ou 
benefício. Todavia, ao fazer este 

cálculo é importante lembrar 
dos juros e encargos que serão 
cobrados caso seja efetivada 
a operação bancária. Outra 
desvantagem comum a este tipo 
de empréstimo é a presença de 
cláusulas abusivas nos contratos. 
O CDC, em seu artigo 6°, inciso 
IV, preceitua que é direito básico 
do consumidor a proteção 
contra cláusulas abusivas que 
sejam impostas no fornecimento 
de produtos e serviços.
Cláusula abusiva pode ser 
classifi cada como aquela 
que coloca o consumidor 
em desvantagem exagerada. 
Nos termos do CDC, haverá 
a presunção de vantagem 
exagerada quando a cláusula: 
ofende os princípios 
fundamentais do sistema jurídico 
a que pertence; restringe direitos 
ou obrigações fundamentais 
inerentes à natureza do contrato, 
de modo a ameaçar seu objeto 
ou o equilíbrio contratual; 
mostra-se excessivamente 
onerosa para o consumidor, 
considerando-se a natureza 
e o conteúdo do contrato, o 
interesse das partes e outras 
circunstâncias peculiares ao caso.
Nos contratos de empréstimo 
consignado deve-se atentar para 
a abusividade na cobrança de 
juros. Esta pode se dar em dois 
casos: ausência de pactuação 
sobre a aplicação de juros e juros 
estabelecidos acima dos limites 
previstos. Nos dois casos, o 
consumidor tem direito à revisão 
do contrato. Assim, através de 
ação própria, poderá pleitear 
a declaração de abusividade 
da taxa de juros incidente no 
contrato, com o consequente 
afastamento das cobranças 
ilegais e a condenação a restituir 
os valores indevidamente 
cobrados.   
As facilidades apresentadas 
pelo empréstimo consignado 
devem ser vistas com cautela, 
especialmente diante das 
características do contrato de 
adesão, que impõe a vontade 
unilateral dos bancos para a 
contratação em massa de um 
produto. A contratação deste 
serviço pode conter armadilhas 
para quem não é bem 
informado.
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Bolsonaro recebe alta após cirurgia 
para retirada de cálculo na bexiga

Depois de passar por cirurgia para retirada de cálculo na bexiga, o Presidente da República 
Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein no início da tarde de ontem 
(26). Segundo boletim divulgado pelo hospital, Bolsonaro recebeu alta hospitalar às 13h30. 
“O Presidente da República Jair Bolsonaro, internado desde a manhã desta sexta-feira (25), 
no Hospital Israelita Albert Einstein, recebeu alta hospitalar nesta tarde às 13h30”, disse o 
boletim assinado pelos médicos Leandro Santini Echenique, cardiologista, Leonardo Lima 
Borges, urologista, e Miguel Cendoroglo, Diretor-Superintendente do Hospital Israelita Albert 
Einstein.

Bolsonaro estava internado desde a manhã desta sexta-feira (25) no hospital, onde se 
submeteu a uma cirurgia para retirada de cálculo na bexiga. Boletim médico divulgado ontem 
pela manhã informou que foi retirada a sonda para que ele urine normalmente.

“O Excelentíssimo Presidente da República Jair Bolsonaro segue com ótima evolução clínica 
e sem complicações cirúrgicas. Não apresenta sangramentos e está afebril. Foi retirada a 
sonda vesical para que ele urine espontaneamente. O paciente está recebendo hidratação 
oral e caminhando fora do quarto”, disse o boletim

Agência BRASIL

Divulgação

LEGISLATIVO

Braço direito  
Alex Carvalho, que foi o braço direito do então prefeito Val-

domiro Lopes (PSB), vai disputar uma cadeira na Câmara pela 
chapa do PSDB. No governo Valdomiro, Alex foi secretário de 
Governo, Chefe de Gabinete, secretário do Desenvolvimento 
Econômico e presidente da Emurb (Empresa Municipal de Ur-
banismo). Segundo ele, com a experiência adquirida atuando 
nos últimos 18 anos no Executivo, caso seja eleito vereador, 
quer fiscalizar as ações do prefeito de plantão e auxiliar na 
elaboração de leis que possam melhorar a qualidade de vida 
das pessoas, principalmente daquelas que dependem da 
Apae e da Renascer. “Entidades que sempre ajudei”, frisa. 
Agora, pode ter certeza, se depender do voto do ex-prefeito 
Valdomiro, Alex será eleito...

Animado
Depois de enfrentar uma 

turbulência para tentar via-
bilizar a pré-candidatura a 
prefeito, que não se concre-
tizou, o presidente do PSDB, 
Manuel Gonçalves, está 
animado com a chapa de 
candidatos a vereadores. “A 
nossa preocupação é fazer 
um grande número de ve-
readores”, disse. O tucano 
lembrou que a chapa está 
completa, com 18 homens 
e 8 mulheres, como de-
termina a Justiça Eleitoral. 
“Posso garantir que temos a 
melhor chapa”, ressaltou o 
tucano. Nas eleições muni-
cipais de 2016, o PSDB não 
elegeu nenhum vereador.

Dívida tributária
O deputado Zé Vitor (PL-MG) apresentou projeto que amplia 

os descontos e os prazos para a quitação das dívidas tributá-
rias dos contribuintes. A proposta, em tramitação na Câmara 
dos Deputados, altera a lei do contribuinte legal. Pelo texto, o 
desconto sobre o total da dívida tributária poderá ser de até 
70% e o prazo para pagamento será de até 120 meses. Hoje, 
a lei prevê redução de 50% e prazo máximo de 84 meses. No 
caso das pessoas físicas, das microempresas ou das empresas 
de pequeno porte, a redução será de até 90% do débito, com 
prazo máximo de quitação em até 180 meses. Atualmente, o 
desconto é de 70%, com 145 meses para quitação. Ele afirma 
que a mudança nas condições de pagamento dos débitos é uma 
necessidade por causa da gravidade da economia.

Tudo controlado
Policiais continuam mul-

tando motoristas, sempre 
pelas manhãs, nas rodovias 
Washington Luís e na Eucli-
des da Cunha nos trechos 
próximos a Rio Preto e a 
Bálsamo. O diabo é que 
radar não detecta quando 
o infrator esteja drogado 
ou sob efeito etílico. Se 
utilizando de radar móvel, a 
multa é aplicada ao motoris-
ta que esteja pouco acima 
da velocidade permitida. É 
a política dos governantes 
deste país, que controlam 
tudo por meio de leis para 
encontrar pretextos para 
arrecadar. Simplesmente 
multa, orientação, nada!

Quociente
A previsão de alguns can-

didatos é que o quociente 
eleitoral deverá cair por 
causa da pandemia. Com 
medo de contrair o vírus, 
na opinião deles, eleitores 
poderão abster em 15 de 
novembro. O quociente ficou 
em torno de 14 mil votos 
em 2016. Significa que para 
eleger um vereador a chapa 
de candidatos de uma sigla 
teve que obter esse número 
de votos. Agora, por causa 
da pandemia, estima-se que 
o quociente poderá cair para 
cerca de 12,5 mil votos. A 
abstenção para vereador 
sempre foi elevada na cida-
de, acima de 30%.

Arrasta
A Frente Parlamentar Mis-

ta Ética Contra a Corrupção 
promove seminário na próxi-
ma quinta-feira para discutir 
o fim do foro privilegiado, pre-
visto na proposta de emenda 
constitucional 333/17. A 
proposta foi aprovada em co-
missão especial em 2018 e 
aguarda votação no Plenário 
da Câmara. A PEC se arrasta 
na Casa desde 2017, portan-
to, quando não há interesse 
dos parlamentares, nada 
avança. Convidados para 
debater o assunto: senador 
Álvaro Dias, promotor Affonso 
Ghizzo Neto e o ex-ministro 
da Justiça Sérgio Moro.

Reduzir
O ex-vereador Daniel 

Caldeira (PTC) disse que é 
candidato na disputa por 
uma vaga na Câmara, não 
por conveniência, mas com 
a convicção de que tem 
muito a oferecer à popu-
lação.  Caldeira frisou que, 
se eleito, vai defender a 
redução da tarifa da passa-
gem do transporte coletivo 
urbano, privilegiar a Zona 
Norte com o objetivo de 
abrir empresas familiares 
para gerar emprego e renda. 
“Eu sou um candidato do 
povo”, frisou. Como sindica-
lista, portanto, Caldeira diz 
que suas propostas serão 
direcionadas ao trabalhador.

Começa hoje
A Justiça Eleitoral auto-

riza campanha eleitoral a 
partir de hoje, por exemplo, 
distribuição de santinhos. O 
programa eleitoral gratuito 
no rádio e na televisão, 
no entanto, começa a ser 
veiculado a partir de 9 de 
outubro, com o objetivo de 
os candidatos a prefeito e a 
vereador apresentarem suas 
propostas à população. O 
plano de mídia ainda não foi 
divulgado, porém, os candi-
datos das pequenas siglas 
também terão direito a um 
pequeno percentual das in-
serções que serão veiculadas 
durante a programação das 
emissoras. 

Dez candidatos a prefeito
começam campanha hoje

Com a finalização da data 
limite para o registro das can-
didaturas neste sábado (26) 
foram ratificados os 10 nomes 
que irão disputar o cargo de 
prefeito de Rio Preto na elei-
ção marcada para acontecer 
no dia 15 de novembro em 
seu 1º turno.

Com a confirmação todos 
eles poderão dar o start em 
suas campanhas a partir de 
deste domingo (27) onde 
diversos candidatos e coliga-
ções devem lançar oficialmen-
te seus materiais publicitários 
e a propaganda eleitoral.

No que diz respeito a alian-

Sérgio SAMPAIO 
redacao@dhoje.com.br

PROPAGANDA NAS RUAS

ças o candidato à reeleição o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
que terá como vice Orlando 
Bolçone (DEM) foi quem con-
firmou o maior número de 
aliados com a participação 
de 12 partidos na coligação 
“Rio Preto Muito Mais” são 
eles: MDB, DEM, PSD, PL, 
PP, Patriota, Podemos, PSDB, 
Cidadania, PROS, Avante e 
PMB. Esta união rendeu a eles 
4m30s de tempo de horário 
eleitoral gratuito.

O PSL de Marco Casale 
contará com a apoio de três 
outros partidos PSB da sua vice 
Terezinha Pachá, além do PSC 
e PTC a coligação “Rio Preto 
de Verdade” terá 1m42s para 
apresentar suas propostas.

A Coronel Helena do Re-

publicanos da coligação “Mu-
dança Com Segurança”terá 
1m02s de tempo de rádio e TV 
e apoiando sua campanha ela 
tem mais dois partidos Solida-
riedade e PTB este último que 
indicou o vice Claudinho Bolo-
nhesi. O PDT de Carlos Arnaldo 
da coligação “Rio Preto Pode 
Mais” terá como vice Lawrence 
Garcia do PV e o apoio da Rede 
eles terão pouco mais de 40 
segundos de tempo no horário 
eleitoral gratuito.

O DC (Democracia Cristã) 
se uniu com o PMN e com a 
coligação “Rio Preto de Mãos 
Limpas” terá Rogério Vinicius 
candidato a prefeito e a vice 
Valquíria Faganelli, ambos do 
DC a coligação não terá tem 
de rádio e TV.

Chapa pura – cinco can-
didatos disputaram o pleito 
com chapa pura são eles: PT 
que vai para a disputa com 
a ex-vereadora Celi Regina a 
prefeita e João Alfredo como 
vice (58,66s), o Psol terá o ve-
reador Marco Rillo como can-
didato majoritário tendo como 
vice Luciana Fontes (12,34s), 
o PC do B tem Carlos Alexan-
dre e Merlin Diniz (12,34s), 
o PRTB terá Paulo Bassan e 
Marcelo Zola Peres como vice 
(sem tempo de rádio e TV) e 
o Novo disputara com Filipe 
Marchesoni a prefeito e Aglaê 
Rosário Antunes vice (10,24s).

Tempos de Rádio e TV – o 
horário eleitoral gratuito será 
vinculado de 09 de outubro a 
13 de novembro.

Os 24 partidos políticos de 
Rio Preto registraram na Justiça 
Eleitoral 381 candidatos a ve-
reador que estarão na disputa 
a partir deste domingo (27) por 
uma das 17 vagas da Câmara 
de Rio Preto.

A disputa deve ser compli-
cada pois além dos candidatos 
de primeira eleição, existem 
aqueles que participam sempre 
dos pleitos e junto com eles 
diversos ex-vereadores voltam 
para a disputa querendo uma 
vaga no Poder Legislativo. Dos 
17 vereadores atuais 15 vão 
tentar a reeleição.

Quatro siglas terão chapa 
completa com 26 candidatos 
na disputa. São eles o Patrio-
ta, PL, PSDB e Republicanos 
sendo que todos eles tem em 
suas fileiras vereadores da atual 
legislatura que buscam a reelei-
ção e também ex-vereadores de 
outras legislaturas.

O MDB partido que tem a 
maior bancada na atual Câ-
mara com quatro vereadores 
vem com 25 candidatos – os 
novatos terão que disputar com 
os atuais vereadores e com 
outros dois ex-vereadores que 
irão participar do pleito.

Partidos lançam mais de 
380 candidatos a vereador

Com 23 candidatos o PDT 
e o DEM vem para as eleições 
sendo que o último atualmente 
tem um vereador com mandato 
e no seu quadro tem três ex-
-vereadores. Com a segunda 
maior bancada na Câmara com 
três vereadores o PSD vem 
com 22 candidatos, mesmo 
número do PSL.

Outros dois partidos que 
tem um vereador cada bus-
cando a reeleição o Podemos 
e o PP tem 21 e 20 candidatos 
respectivamente.

Os demais partidos que vão 
participar da eleição que acon-
tece no dia 15 de novembro 
são o PRTB (17), Psol (16), 
PTC (15), PT (13), PSC (12), 
Solidariedade (10), PMB (07), 
Novo, DC e PTB com 06 can-
didatos cada, PSB e Cidadania 
(05 cada) e PC do B (03).

Sem candidato – quatro 
partidos que participam da 
coligação majoritária não terão 
nenhum candidato a vereador 
são eles: PMN, PV, PROS E 
Rede.

Até o fechamento desta 
matéria dois partidos que 
anunciaram que lançariam 
candidatos não tinham regis-
trados os mesmo na Justiça 
Eleitoral são eles: Avante e 
PCO.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

Boletim médico divulgado ontem 
(26) pela manhã informou que foi 
retirada a sonda para que ele urine 
normalmente

Disputa pela Câmara de Rio Preto estará acirrada este ano
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Setor de eventos parou 98%, segundo 
Sebrae, e agoniza com incerteza da volta

Um levantamento feito pelo 
Sebrae SP no primeiro semes-
tre mostrou que a pandemia 
do coronavírus afetou 98% do 
setor de eventos. Desde março 
muitos eventos precisaram ser 
remarcados ou até mesmo 
cancelados.  O segmento foi 
um dos primeiros a parar e 
provavelmente serão os últimos 
a voltar.

O setor luta para continuar 
vivo e quer voltar as atividades, 
mas Rio Preto segue na fase 
amarela e ainda estão proibidos 
shows, festivais e eventos de 
grande porte. 

O produtor de eventos Fa-
biano Mazza que administrou 
a boate Sampa em Rio Preto 
conta que no início da pande-
mia estava com 4 eventos mar-
cados e precisou remarcá-los 
mas sem previsão de retorno, 
Mazza precisou se reinventar 
para pagar suas contas.

O produtor de eventos lan-
çou com sua esposa Aline Me-
lise uma loja de roupas infantis, 
adaptaram o veículo que utiliza-
vam para divulgação das festas 

em um Baby Truck, um tipo de 
loja móvel e criaram a loja virtual 
via Instagram. Além disso os 
designers que produziam os ma-
teriais gráficos (panfletos) para 
as festas hoje estão trabalhando 
na agência de marketing digital 
que Mazza criou no intuito de 
atender empresas.

“Me iludi várias vezes com 
essa expectativa de retomar as 
atividades, nesse meio tempo 
recebi propostas e comecei a 
correr atrás de outros trabalhos., 
afirma. Mazza ressalta que 
infelizmente não teve nenhum 
tipo de auxílio para produtoras 
de eventos, casas noturnas e 
faltou uma atenção do Governo 
na criação de crédito.

O organizador de eventos 
André Fachinetti diz que devido 
o avanço do Plano de Retoma-
da do Governo do Estado com 
reabertura de bares e alguns 
segmentos de entretenimento, a 
economia deu uma aquecida e 
isso gera uma expectativa muito 
grande de um retorno do setor. 
Porém, existe uma preocupação 
quanto aos eventos de grande 
porte a respeito da forma como 
será a liberação dessas festas. 

Da REPORTAGEM
redação@dhoje.com.br

Divulgação

Veículo que em-
presários usavam 
para divulgação 
das festas virou 

Baby Truck

André Facchineti, produtor 
de eventos

Advogado alerta sobre 
direito  de comprador 
receber restituição de 
valores dos imóveis

As incertezas econômi-
cas causadas pela pandemia 
obrigaram diversas pessoas a 
reverem os seus gastos men-
sais. Uma das dívidas que mais 
pesam no bolso do trabalhador 
é a parcela de compra de terre-
nos ou imóveis. Com isso, mui-
tos tendem a pedir a restituição 
do pagamento já efetuado, por 

não ter mais condições de arcar 
com a despesa. 

O empresário Diogo Fernan-
do Souza Barbosa foi um dos 
que passaram por essa situa-
ção. “Eu comprei um terreno 
há quatro anos e inicialmente 
as parcelas eram de R$ 700. 
Porém, começaram a vir cor-
reções mensais e até anuais, 
chegando a um ponto em que 
eu não conseguia mais pagar”, 
lembra.

De acordo com a Le i 

13.786/2018, contratos fir-
mados após o dia 28 de 
dezembro de 2018 possuem 
em regra geral uma restitui-
ção prevista de até 75% dos 
valores. 

Segundo o empresário Dio-
go, em seu caso específico, o 
valor oferecido não era nem 
50% do que ele havia pagado 
e por esse motivo decidiu en-
trar na Justiça. 

 “É preciso analisar o con-
trato e ver caso a caso. O 
que acontece na maioria das 
vezes é que as parcelas vão 
se tornando abusivas com o 
passar do tempo e, quando o 
requerente pede a restituição, 
as empresas tendem a tentar 
fazer um acordo oferecendo 
um valor muito menor do que 
a pessoa tem direito”, explicou 
o advogado Luis Fernando 
Paulucci.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

O advogado Luis Fernando Paulucci fala sobre direito a 
restituição de valores pagos em imóveis

Jacaré fica no empate com Batatais

O Rio Preto empatou em 
zero a zero com o Batatais no 
Teixeirão neste sábado (26) 
pela 13ª rodada da série A3 
do Campeonato Paulista. 
Com isso, o Jacaré chega 
ao terceiro jogo consecutivo 
sem vitória na competição.
   Precisando da vitória, o Rio 
Preto começou melhor na 
partida com mais posse de 
bola. Apesar disso, a equipe 
sofria para criar jogadas e só 
conseguiu finalizar com perigo 
aos 15 minutos, com Gabriel 
Barcos arriscando de fora da 
área. O Batatais teve a melhor 
chance da primeira etapa, 
com Felipe aproveitando o 
cruzamento e cabeceando na 
trave do goleiro Wendell. O 
Jacaré ainda quase marcou 
após um bate e rebate na 
área, que terminou com o 
goleiro fazendo grande defesa.

   No segundo tempo, o Rio 
Preto seguiu com mais posse 
de bola, mas não conseguia 
finalizar contra gol de Adalberto. 
A melhor em uma bola parada 
que foi jogada na área e desvia-
da por Billy, obrigando o goleiro 
a defender. 

Com a classificação bem 
encaminhada, o Fantasma 
pouco se arriscou no ataque 
e se limitou apenas se defen-
der. No fim do jogo, Robinho 

quase marcou para o Bata-
tais, mas Wendell defendeu.
Com 14 pontos na classificação, 
o Jacaré ainda tem chance de 
entrar no G-8, mas para isso 
terá que vencer as duas partidas 
restantes e torcer pelo tropeço 
de adversários. Na penúltima 
rodada do campeonato, o es-
meraldino enfrenta o Nacional 
no estádio Anísio Haddad, o 
Riopretão. O jogo será no próxi-
mo sábado (3), a partir das 15h.

Vinicius LIMA

Divulgação

 “A recomendação é para 
que as pessoas sempre bus-
quem um advogado antes de 
aceitar qualquer acordo ofere-
cido pelas loteadoras, já que 
em sua maioria eles não são 

vantajosos. Em alguns casos, 
se for desejo do cliente, não 
é preciso pedir a restituição e 
sim uma revisão nos valores 
cobrados nas parcelas”, fala 
Paulucci.

Ainda segundo o advogado, 
na jurisprudência, a regra geral 
é de que a prescrição destes 
casos ocorra em 10 anos. 
No entanto, parte da doutri-
na entende que sequer haja 
prescrição.

Paulucci afirma ainda que 
muitas pessoas procuram o 
escritório apenas em caráter 
informativo. “É preciso salien-
tar que o código de defesa do 
consumidor no Brasil é um dos 
mais avançados do mundo. 
Nele, já está previsto que o 
consumidor é a parte mais 
frágil do negócio, sendo de 
obrigação das empresas provar 
que outra parte está errada. 
É um direito do consumidor, 
caso tenha interesse, ver o 
seu contrato rescindido, assim 
como receber as parcelas que 
pagou devidamente atualiza-
das”, explicou.

PARCELAMENTOS

É preciso analisar o contrato e ver caso 
a caso. O que acontece na maioria das 

vezes é que as parcelas vão se tornando 
abusivas com o passar do tempo e, 

quando o requerente pede a restituição, 
as empresas tendem a tentar fazer um 

acordo oferecendo um valor muito menor 
do que a pessoa tem direito

“

”
PARADOS

“Recentemente o Governo 
do Estado liberou os Parques 
Aquáticos para reabertura a 
partir do dia 1 de outubro. Nos-
sa expectativa é a liberação de 
grandes eventos como shows, 
rodeios, festivais, que faz muita 
falta no segmento hoje”, afirma 
Fachinetti. 

Para Luís Guilherme Garcia, 
da Cacildis Produções, os profis-
sionais de eventos estão aguar-
dando ansiosos, apreensivos 

por essa volta das atividades. 
“Somos a ponta da pandemia, 
todos os setores vão voltar e 
os eventos serão os últimos a 
acontecer.”, afirma. 

Guilherme pontua que não 
são apenas os empresários de 
eventos que estão enfrentando 
dificuldades, tem ainda aquelas 
pessoas que faziam bico de 
carregador, segurança.  Para 
o produtor de eventos, não há 
ainda uma luz no fim do túnel, 

mas todos têm fé que as coisas 
podem mudar.  

A proprietária do Buffet Di 
Paula Festas de Mirassol, Suzi 
de Paula desabafa que atua há 
10 anos nesse ramo de buffet 

infantil e a expectativa para 
2020 era muito grande, mas 
que foi um susto quando tudo 
precisou fechar devido a pan-
demia decretada. Começaram 
a cancelar as festas, remarcar e 
em nova data não conseguiram 
realizar os eventos pois o setor 
não voltou a abrir.  “Há uma 
esperança muito grande por 
esse retorno, nosso comércio 
de buffet atende indiretamente 
muitos colaboradores”, afirma. 

Segundo ela, não receberam 
nenhum tipo de incentivo finan-
ceiro por parte do Governo, sua 
empresa não tem mais dinheiro 
em caixa e sim dívidas, e se a 
retomada não for imediata infe-
lizmente será inviável uma volta 
futuramente. 

Mirassol perde  jogando fora
Vinicius LIMA

O Mirassol visitou a Ca-
bofriense neste sábado (26) 
pela 2ª rodada da série D do 
Campeonato Brasileiro e acabou 
derrotada por três a um. Com 
o resultado, o Leão segue sem 
vencer no torneio, com apenas 
um ponto.

O primeiro tempo foi bem 
movimentado, com ambas as 
equipes criando chances. No en-
tanto, quem se saiu melhor foi a 
Cabofriense. Aos 8 minutos, Eri-
ck Bahia recebeu na esquerda, 
cortou para o centro e marcou 
um golaço para os mandantes.

O Leão passou a ter mais 
iniciativa, mas ainda corria riscos 
nos contra-ataques da equipe 
carioca. Aos 31 minutos, França 
avançou pela direita e cruzou na 
cabeça de Gustavo que empatou 
o jogo. Ainda antes do fim da 
primeira etapa, Gama cobrou es-

canteio para área mirassolense, 
a defesa falhou e Felipe mandou 
para o fundo das redes, fazendo 
dois a um para a Cabofriense.

Na segunda etapa, o técnico 
Eduardo Baptista tentou mexer 
na equipe, mas não deu certo. 
Aos 13 minutos, Sillas cruzou 
pra área e a bola sobrou para 
o zagueiro Felipe marcar mais 
um gol para os 
cariocas. O Mi-
rassol tentava 
atacar, mas não 
conseguia acer-
tar os passes no 
campo ofensivo.

Quem ficou 
perto de fazer 
mais gols foi a 
Cabofriense, que 
se não fosse o 
goleiro Felipe 
Lacerda, que fez 
pelo menos duas 
grandes defesas 

cara a cara, poderia ter saído 
com um resultado ainda melhor. 
A melhor chance do Leão veio 
no final do jogo, com Gustavo 
finalizando e Felipe salvando 
em cima da linha. O próximo 
compromisso do Mirassol é na 
quarta-feira (30), em casa con-
tra o Toledo. O jogo será às 20h.

 Muller Merlotto Silva

  Bruninho Volotão/Cabofriense

Janaina PEREIRA
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Ele constrói casas para Pets
O ex-metalúrgico Moacir Domingues aproveitou a sua demissão e construiu um hobby,

ou melhor, aprendeu a construir “mansões” para pets e hoje faz sucesso com os modelos

Dizer que o brasileiro é 
um povo criativo nunca sai de 
moda. É comum você desco-
brir histórias de pessoas que 
precisaram remodelar a vida 
e aprender novos talentos. É 
o caso de Moacir Domingues 
dos Santos, 58 anos, que 
após perder o emprego como 
metalúrgico começou a cons-
truir casinhas em MDF para 
cachorros e gatos. E quem 
pensa que são dormitórios 
comuns está em enganado: 
tem até escada, com dois 
andares e que custam entre 
R$ 250,00 a R$ 900,00, 
dependendo do conforto e 
tamanho, ou seja, algumas 
são “mansões”.

“Eu comecei porque gosto 
muito de animais e estava 
desempregado. O meu obje-
tivo é dar ainda mais conforto 
aos pets e, claro, ampliar esse 
meu negócio, já que sempre 
existe uma necessidade di-
ferente para cada cliente”, 
afirma Santos.

As casinhas podem ser 
personalizadas. Ele diz que co-
meçou a construir pequenas 
casas de paletes. “O negócio 
começou simples, depois fui 
aprendendo e fazendo outros 

Franklin CATAM
redacao@dhoje.com.br

modelos e o trabalho foi am-
pliando.” Atualmente vende 
em média de 5 a 10 moradias 
para cães por mês.

O empreendedor fala que 
além de conforto, as casinhas 
são feitas e montadas de 
forma que os pregos e para-
fusos não ferem os animais. 
“A recomendação é para os 
animais pequenos que sobem 
as escadinhas e muitas vezes 
acabam pulando. Por incrível 
que pareça, eles gostam de 
ficar no ‘segundo andar’ e brin-
car nela”, diz aos risos.

Além das casinhas, ele faz 
escadinhas para os animais 
que gostam apenas de subir 
na cama dos seus donos para 
dormir. “É uma forma deles 
não precisarem ficar pulando 
ou pedindo para subir.”

Eu comecei porque gosto muito de 
animais e estava desempregado. O meu 
objetivo é dar ainda mais conforto aos 

pets e, claro, ampliar esse meu negócio, 
já que sempre existe uma necessidade 

diferente para cada cliente

“

”

“Agora ela só dorme na casinha dela”
A dona de casa Eliane 

de Jesus Souza, 34 anos, 
diz que sua pet, a Pandora 
de 1 anos e 8 meses, vivia 
dormindo em sua cama, 
mas após ver a divulgação 
dos produtos do Moacir na 
internet, resolveu comprar. 
“Me surpreendi bastante, 
pois agora ela (Pando-
ra) só dorme na casinha 
dela.”

Segundo ela, a ca-
chorrinha sabia que era 
seu o presente, pois ficou 
correndo em volta da ca-
sinha. “A Pandora é como 
se fosse nossa filha, então 
cuidamos muito bem dela 
e nada melhor do que pre-
senteá-la.”

A Cake designer Ro-
seane Vieira fala que re-

comenda as casinhas, 
pois além do conforto que 
pode proporciona animais, 
o produto tem um ótimo 
acabamento. “É linda e 
muito bem feita. A Mel 
(uma Shitzu) adorou ela 
e se adaptou muito fácil 
e quando chegou já sabia 
que era dela.”

A psicóloga Roberta 

Siqueira, 50 anos, diz 
adorou a casinha porque 
além de confortável, ela 
é muito charmosa e dá 
um “Tchan” ainda melhor 
para a residência. O Bento, 
um Yorkshire dorme tanto 
embaixo  quanto em cima. 
“Podemos dizer que para 
ele foi um amor à primeira 
vista.

Franklin CATAN

A Pandora é como se fosse nossa filha, 
então cuidamos muito bem dela e nada 

melhor do que presenteá-la

“

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

PURO GLAMOUR   - Miguel Zerati Junior e a esposa 
Valéria Cabrera, durante festa da Unimed, onde ele foi 
presidente, inclusive, foi m excelente administrador. 

BATE CORAÇÃO -  O Ultra-X Conecta, projeto do centro 
de medicina diagnóstica que promove conteúdo de qua-
lidade para profi ssionais da saúde, preparou dois webi-
nars com especialistas em exames cardiológicos no dia 
29 de setembro, em alusão ao Dia Mundial do Coração, 
comemorado neste mês. As aulas online contarão com 
nomes como o da Dra. Valéria de Melo Moreira, Prof. Dr. 
Ulisses Alexandre Croti, e Dr. César Nomura, transmiti-
dos ao vivo (às 19h) pelo Youtube do Ultra-X.

JACARANDÁ NÁUTICO   -  Foi lá o fi m de semana do Co-
ronel Cláudio Furlaneto, da sua alma gêmea e Pablo, neto 
adorável que eles amam muito. Como alma gêmea, eles 
não vivem um sem o outro. Foram tardes deliciosas na 
piscina, com Eliana Dosualdo, Cláudio Furlaneto, Priscila 
e Diego Carreteiro. Eles se divertiram muito.

CASAMENTO 1  - A neta do delegado aposentado Bus-
nardo, Vitoria Guedes está de casamento marcado com 
Giovane Braile Sternieri, fi lho da médica, Valéria Braille 
Sternieri e Walter Sternieri. 

CASAMENTO 2   - Maurício Saad Gattaz e Maria Bernade-
te de Oliveira também vão se casar

CASAMENTO 3 - Jociane Schiaveto e Frederico Fleury já 
saiu nas colunas que vão se casar em breve. 

Album de FAMÍLIA 

NOVA LEI - Acorrentar animais domésticos agora é 
uma prática proibida em Santos. A Prefeitura de Santos 
publicou no Diário Ofi cial da cidade a lei que prevê a 
proibição. A Lei complementar 1.100 tem como objetivo 
evitar o sofrimento dos animais. Caso a medida não seja 
comprida, os tutores dos animais podem ser multados 
pela fi scalização, realizada pela prefeitura.

Facebook 

A Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo notificou 
nesta semana proprietários de 
12.217 veículos em 14 cidades 
na região de São José do Rio 
Preto por débitos pendentes 
relacionados ao IPVA (Imposto 
sobre Propriedade de Veículos 
Automotores). As dividas são 
em relação ao ano de 2019 de 
veículos com placas com finais 
de 9 e 0 e também remanes-
centes de todas as placas dos 
exercícios de 2015 a 2019. 

A média do valor dos débitos 
considerando os municípios de 
São José do Rio Preto, Mirassol, 
Olímpia, Cedral, Bady Bassitt, 
Mirassolândia, Monte Aprazível, 
Guapiaçu, Tanabi, Uchôa, Uba-
rana, Mendonça, Nova Granada 
e Potirendaba é de R$ 795,53 
por veículo. Monte Aprazível 
apresenta o maior índice entre 
as cidades analisadas, com 
um valor de R$ 973,79 por 
automóvel.

“O IPVA é calculado com 
base na tabela FIPE, então se 
o valor médio de uma cidade é 
alto, é provável que a predomi-
nância de veículos mais caros 
naquele município seja maior. 
O mais comum de observarmos 
em cidades próximas a zona 
rural é de que o valor dos veí-
culos seja menor, já que muitos 
utilizam carros com um modelo 
mais antigo”, comentou Talita 
Barros Cozatti, supervisora de 
IPVA na Secretária da Fazenda.

Outros municípios que re-
gistraram valores acima des-
sa média foram Bady Bassitt 

Monte Aprazível tem maior valor médio 
de débitos de IPVA por veículo circulando
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

NOTIFICADOS

(R$ 888,09), Mendonça (R$ 
886,09), Guapiaçu (R$ 834,90) 
e Rio Preto (R$ 804,65). Uchôa 
registrou o menor valor médio 
com R$ 675,62.

Com relação ao número de 
débitos, Talita considera que a 
região está na média do Esta-
do. “Geralmente temos de 4% 
a 5% de inadimplência, então 
a região de Rio Preto está na 
média. Quando passa dos 8%, 
nós consideramos alta. Acredito 
que os números deste ano pos-
suem reflexo da pandemia e a 
tendência seja até aumentar em 
2021”, comentou.

O contribuinte que receber o 
comunicado de lançamento de 
débito tem 30 dias para efetuar 
o pagamento da dívida ou efetuar 
sua defesa. O próprio aviso traz 
as orientações necessárias para 
a regularização da situação, 
incluindo a localização do Posto 
Fiscal mais próximo do endereço 
do proprietário do veículo.

O pagamento pode ser feito 
pela internet ou nas agências da 
rede bancária credenciada, uti-
lizando o serviço de autoatendi-
mento ou nos caixas, bastando 
informar o número do Renavam 
do veículo e o ano do débito do 
IPVA a ser quitado.

O proprietário que não quitar 
o débito ou apresentar defesa 
no prazo terá seu nome ins-
crito na dívida ativa do Estado 
de São Paulo (transferindo a 
administração do débito para 
a Procuradoria Geral do Estado 
que poderá iniciar o procedi-
mento de execução judicial, 
com aumento na multa de 20% 
para 40%, além da incidência 
de honorários advocatícios).

Reprovado em teste para ter arma, vigilante ameaça psicólogas

Um vigilante de 45 anos 
passou a fazer diversas ameaças 
a psicólogos após ser reprovado 
em uma avaliação psicológica 
relacionada ao porte de arma 
de fogo.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o homem procurou pri-
meiramente uma profissional 
de Rio Preto para fazer o teste. 
Ao perceber inconstâncias em 
sua fala, bem como o baixo 

desempenho nas avaliações, 
a psicóloga definiu o resultado 
como “inapto”. A partir desse 
momento, o vigilante passou a 
apresentar um comportamento 
agressivo, dizendo que era um 
artista, youtuber, cantor e com-
positor e que iria processar a 
psicóloga.

Após aproximadamente um 
mês, o homem foi até Araçatuba 
com a intenção de passar por 
uma nova avaliação. A psicóloga 
afirmou que teria que aguardar 

um determinado prazo antes de 
passar novamente pelos testes. 
Insatisfeito, o vigilante foi até Pre-
sidente Prudente com a mesma 
intenção, mas desta vez omitindo 
que havia sido reprovado em Rio 
Preto.

Após a avaliação, o resultado 
foi “apto” e o homem passou a 
mandar diversas mensagens com 
ofensas e fotos de cunho sexual 
para as psicólogas. Ao descobrir o 
contexto da situação, a psicóloga 
de Presidente Prudente entrou 

em contato com vigilante e 
disse que a avaliação não havia 
validade, pois ele mentiu sobre 
o fato de já ter sido reprovado. 
Enfurecido, ele mandou várias 
mensagens de ofensas para ela, 
que o bloqueou.

Recentemente, o homem 
postou um vídeo no Youtube 
expondo dados pessoais das 
profissionais. Diante dos fatos, 
a Polícia informou que fica 
ciente do prazo de seis meses 
para representação criminal.

Vinicius LIMA 

DESIQUILIBRIO

Geralmente temos de 4% a 
5% de inadimplência, então 
a região de Rio Preto está 

na média. Quando passa dos 
8%, nós consideramos alta. 

Acredito que os números 
deste ano possuem reflexo 
da pandemia e a tendência 
seja até aumentar em 2021 

Talita Barros Cozatti, supervisora de 
IPVA na Secretária da Fazenda

“

“

Uma advogada de 31 anos 
sofreu agressões do namorado 
na noite desta sexta-feira (25) 
em São José do Rio Preto. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima relatou à 
que já vinha discutindo com o 
namorado há alguns dias por 
motivos de ciúme, mas que 
a situação melhorou recente-
mente e decidiram sair com 
amigos.

No entanto, no caminho 
de volta, as provocações re-
tornaram e ao entrar no apar-
tamento começaram a discutir. 
O homem teria desferido um 
soco no braço da mulher e dois 
tapas em seu rosto, deixando 
hematomas. Além disso, a 
vítima afirmou que ele disse 
que “se o ex-marido dela não 
a matou ele a matará”.

A mulher foi socorrida por 
vizinhos. Neste momento, o 
namorado aproveitou o tumulto 
e saiu do local. A polícia ain-
da não localizou o agressor e 
expediu requisição de exames 
para constatar as lesões da 
vítima.

Advogada 
apanha 

de namorado
Vinicius LIMA 

VIOLÊNCIA

Motociclista morre após colidir em placa 
Um ajudante de 35 anos 

morreu na madrugada deste 
sábado (26) após colidir sua 
moto com uma placa de sina-
lização na rotatória da Avenida 
Danilo Galeazzi, sentido João 
Paulo II, em Rio Preto. De 
acordo com o boletim de ocor-
rência, o corpo da vítima foi 
diretamente jogado na placa, 
levando o homem à cair no 

solo. O rapaz foi socorrido pela 
Unidade de Resgate e levado 
até o Hospital de Base ainda 
com vida, porém em estado 
grave.Às 4h deste sábado, o 
HB comunicou que motociclis-
ta não resistiu aos ferimentos 
e faleceu. Ainda no boletim de 
ocorrência, os policiais informa 
que não encontraram nenhum 
capacete na cena.

Divulgação



   O restaurante Yokohama já 
está atendendo das 18:30 
até às 21:30, após 5 meses 
fechado pela pandemia. A 
novidade é que a casa, con-
siderada a mais tradicional 
da gastronomia japonesa em 
Rio Preto, lançou um combo 
promocional ideal para duas 
pessoas. 
   “Voltamos com atendimen-
to somente à la carte, mas 
com combos diferenciados 
e a qualidade de sempre”, 
destaca Bettina Cambui, a 
proprietária. 
    O combo master Yokoha-
ma custa R$100 e vem com 
entrada, uma variedade de 

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
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Yokohama: sinônimo de 
tradição e qualidade

Eloisa MATTOS
CONVERSA COM A CHEF 

A retomada dos restaurantes está fazendo o Bairro Boa Vista 
florescer. Um dos pontos de pizzas mais tradicionais, a Nonna 
Beni, da rede Molecaggio, que está desde 2015 no bairro, 
reabre nesta quinta-feira (24) com o ambiente totalmente 
repaginado.
Lá você pode degustar um rodízio de pizzas gourmet agora com 
um ambiente ainda mais moderno e confortável.  A grande 
novidade é o Espaço Kids.  A Nonna Beni fica na Rua Boa Vista 
esquina com a Saldanha Marinho e tem menu com 30 opções 
de pizzas.

americana, ganache ou 
chantili?
Ana Renata - Não existe o 
melhor bolo, existe a preferên-
cia do cliente e isso é muito 
pessoal.

Comer, Beber e afins - O 
estilo Naked Cake é uma 
tendência? Você recomen-
da para quais ocasiões? 
Ana Renata - O naked cake 
é, sim, uma tendência, 
recomendo para sobremesa 
em almoços ou em reuniões 
menores.

Comer, Beber e afins - De 
onde surgiu a receita 
daquele beijinho com coco 
queimado maravilhoso? 
Ana Renata - Eu amo coco, 
e sempre estou testando 
receitas, recriando os clássi-
cos e tive um insight e surgiu 
o beijinho no palito. Sempre  
brinco que Deus me ama e 
me dá umas dicas.

Comer, Beber e afins - Qual 
foi sua reinvenção para dri-
blar a mudança de cenário 
que veio com a pandemia?
Ana Renata - Minha mu-
dança sinceramente foi orar 
e pedir direção e proteção a 
Deus e ele foi me presente-
ando a cada dia com novos e 
antigos clientes, nos eventos 
intimistas, nos mesversário e 
estou conseguindo seguir. 

opções no prato principal e 
sobremesa. Confira: entrada 
– 2 mushiaki, 2 sunomono, 2 
shimeji, 2 ceviche, 2 guioza 
de camarão e 10 fatias de 
carpaccio. Sequência de 
Temaki mini, Salmão batido 
e Temaki Holl, Sashimi com 
6 fatias salmão. A barca de 
sushis vem com niguiri sal-
mão, 4 uramaki skin, 4 ura-
maki salmão, 4 joy salmão, 4 
joy geleia, 4 filadelfia maki, 4 
hot holl, 4 hot fuyu, 4 gunka 
holl e 4 bolinhas salmão. A 
sobremesa vem com 4 fatias 
banana com chocolate. 
    Para conhecer mais sobre 
as opções do cardápio, o 

Ana Renata 
Santos 
Ela é ícone quando o assunto 
é doce. Sua marca, Doces e 
afins, está na mesa de famo-
sos como a dupla Zé Neto e 
Cristiano e nas festas mais 
badaladas de Rio Preto. Ana 
Renata Santos tem 42 anos 
e é Chef  patissier pelo IGA – 
Instituto de Gastronomia das 
Américas. Ela bateu um papo 
com a gente e contou que 
decidiu pela área em 2002 
após perder seu primeiro 
filho. De lá pra cá, coleciona 
momentos de sucesso com 
sua marca. 

Comer, Beber e afins em 
Rio Preto - Qual o segredo 
do sucesso numa área tão 
concorrida como a confei-
taria?
Ana Renata Santos - O 
segredo é colocar amor e ter 
brilho nos olhos pelo que faz. 

Comer, Beber e afins - É 
possível ter um bolo delicio-
so com pouco dinheiro?  
Ana Renata – Sim, é pos-
sível. Porém com decoração 
elaborada se gasta um pou-
quinho a mais.

Comer, Beber e afins - O 
melhor bolo é com pasta 

QUINTAL FOOD PARK REABRE DEPOIS DE 6 MESES

O Quintal Food Park, espaço para trucks de gastronomia de 
diversas especialidades, localizado na região sul de São José do 
Rio Preto, reabriu para o público nesta quarta-feira (23), depois 
de seis meses fechado pela pandemia. 
O espaço voltou com um truck novo de comida árabe, o Tatiki-
bes. São 13 trucks já abertos e prontos para atender. A empre-
sária Tatiana Nunes Carvalho e sua sócia Hanuska Silva come-
moram a retomada e informam que preparam a inauguração de 
mais dois trucks para breve. 
O espaço vai operar, no primeiro momento, com 40% da sua 
capacidade. O horário de funcionamento será de quarta a do-
mingo das 17h às 22 horas. É obrigatório o uso de máscaras no 
local. 

Boas novidades no Boa Vista

CHEGOU NA CONFRARIA CONEBEL
A novidade da Cervejaria Colorado, a Colorado Amazônica, já 
está nas prateleiras da Confraria Conebel, a principal revende-
dora de produtos AmBev na região Noroeste paulista.  O preço 
dessa novidade varia de acordo com os índices de desmatamen-
to da Amazônia. No ínicio de setembro era R$5 e no momento 
está em R$8,39 a unidade. Quando houver redução no desma-
tamento, haverá uma queda no preço da cerveja. A Colorado 
Amazônica é feita à base de trigo e tem ingredientes típicos da 
região amazônica, como farinha de babaçu, pacová e casca de 
limão. A bebida tem 9 de IBU em escala de amargor e possui 
teor alcoólico de 4,5%. Para conhecer a novidade, procure na 
Confraria Conebel, que fica na Av. José Munia, 4800 - Jardim 
Redentor, São José do Rio Preto – SP. 

BEBIDAS POTY LANÇA MAROTA ESPECIAL 
A cachaça Marota, produzida pela indústria de Bebidas Poty, mu-
dou e está com nova embalagem e sabor mais refinado. A nova 
Marota ganha status de bebida destilada com um blend equili-
brado. “Há tempos queríamos mudar e agora temos um produto 
superior para quem gosta da bebida pura, para degustar em 
coquetéis ou na brasileiríssima caipirinha”, explica José Luiz Fran-
zotti, Diretor Presidente da Bebidas Poty. A cachaça é uma das 
bebidas símbolos do Brasil e representa mais de 70% do mercado 
de destilados. A cachaça genuinamente brasileira já é apreciada 
nos Estados Unidos, Alemanha, Portugal e Itália. É nesse mercado 
que a indústria de bebidas Poty está mirando com a nova Marota. 

Yokohama está no Instagram 
@yokohamarestauraterp 
Se você desejar, o Yokohama 
vai até sua casa.  “Estamos 
fazendo jantares na casa 
dos clientes aos domingos”, 
destaca Bettina. 
Para reservas e informações, 
ligue (17) 3222-1001. O 
Yokohama fica na Rua Rubião 
Júnior, 3485, na Vila Bom 
Jesus. 

Barca personalizada 
para evento em casa

 Os sushis e sashimis 
que fazem parte do 

combo master

O sashimi
 de salmão

Outra novidade no bairro Boa Vista é a nova sede do Bolos Tia 
Neis, que deixou o Jardim Seixas e agora está mais perto. A 
casa acaba de inaugurar na avenida Constituição 1.296. Mari-
nês Bittencourt aproveitou a pandemia para investir na mudan-
ça, que vem com um cardápio recheado de novidades, além 
do seu campeão de vendas, o bolo de pamonha na palha de 
milho. Para encomendar ligue (17)99192-8325. No Instagram 
a marca está no @bolos_tia_neis 

Ricardo BONI 

DUO GOURMET 
O Duo Gourmet, aplicativo que oferece aos seus assinantes o 
benefício de pedir 2 pratos e pagar apenas 1, está retomando 
as atividades este mês, em Rio Preto. Para este novo momen-
to, eles já iniciaram a prospecção de restaurantes parceiros. 
Atualmente a executiva Katia Brito é a responsável pela opera-
ção do Duo Gourmet na cidade. Em breve mais informações. No 
Instagram a marca está em @duogourmet

A-7Jornal
São José do Rio Preto, domingo
27 de setembro de 2020ESPECIAL 
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Negociações de frentistas 
estão adiantadas 

A
s negociações 
da campanha 
salarial dos 
frentistas des-

te ano estão adiantadas e 
devem ser concluídas nos 
próximos dias.

Segundo Antônio Marco 
dos Santos, a busca de mo-
mento é garantir os benefí-
cios conquistados a duras 
penas ao longo dos anos, 
dentre eles o pagamento e 
folga por conta do traba-
lho nos feriados e domin-
gos, cesta básica, Tíquete 
Alimentação e Seguro de 
Vida. “Estamos lutando 
para manter esses direitos 
conquistados para que os 
trabalhadores não venham 
a ser prejudicados”, salien-
tou o presidente.

Inflação – existe tam-

bém a tratativa de repas-
sar 4,39% para todos os 
trabalhadores a partir de 
janeiro de 2021 e em mar-
ço iniciar uma nova nego-

ciação. 
“Sabemos que é difí-

cil mas o trabalhador não 
pode desanimar”, finalizou 
Santos. 

Sindalquim continua entrega de 
máscaras na base

O 
Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas) continua percorrendo a base das três categorias fazendo a 
entrega de duas máscaras de pano para cada trabalhador.
Segundo João Pedro Alves Filho, presidente do sindicato, nos últimos dias e semana os 

diretores do sindicato intensificaram a entrega das máscaras em diversas cidades da região como: 
Santa Albertina, Jales, Fernandópolis, Votuporanga, Cosmorama, Monte Aprazível, Onda Verde, 
Itápolis, Catanduva e Cedral. “Vamos percorrer ainda Rio Preto – Ibitinga – quatro unidades do 
setor sucroalcooleiro”, salientou Alves Filho.
A previsão inicial era entregar cerca de 15 mil máscaras, mas segundo o sindicalista com a 
procura esse número deve chegar a 23 mil unidades. 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Divulgação
amaralsampaio@hotmail.com 

NEGOCIAÇÕES   
MOTORISTAS
O Sindicato dos Motoristas intensificou este ano as ne-

gociações individuais com as empresas por conta das 
dificuldades impostas pela crise gerada por conta da 
pandemia da Covid-19.

Segundo Daniel Rodrigues, presidente do sindicato, foram 
mais de 1.000 negociações feitas de forma individualizada e de-
ram resultado positivo para conseguir manter os direitos dos 
trabalhadores e repor as perdas inflacionarias. Além destes in-
dividuais a negociação do setor de Cargas foi fechada em todo 
o Estado.
Transporte Coletivo – as negociações tanto com a Santa Luzia 
quanto com o Expresso Itamarati teve o auxilio emergencial 
prorrogado por mais 60 dias – após o terminou desta validade 
o sindicato deve retomar as tratativas para repor as perdas que 
os trabalhadores tiveram. 
Manutenção - Rodrigues salienta que a grande conquista das 
negociações deste ano foi a manutenção dos benefícios já que 
muitas empre-
sas queriam 
tirar direitos 
conquistados 
aproveitando 
o momento 
vivido no país. 
“ C o n s e g u i -
mos manter 
tudo até 2021 
– e vamos 
tentar ao pou-
co repor as 
perdas deste 
ano”, finalizou 
o presidente. 


