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Pesquisa feita pela 
FLS/DHoje mostra 
que maioria vai 
votar no próximo 
dia 15

Candidato 
a prefeito 

anuncia que 
está com Covid
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CASAMENTOS Cartórios indicam retomada dos casamentos; setembro já teve mais casamentos que todos os 
meses anteriores, mas volume de registros ainda foi 26,5% menor que mesmo mês do ano passado. Pág.A5

João Paulo 
defende 

participação do 
povo na Câmara

Estado cobra mais 19 mil veículos 
com IPVA atrasado em Rio Preto

DÉBITOS DE R$ 19 MILHÕES

Pág. A3

Agência MIRRASOL

Arquivo PESSOAL

EM CASA Mirassol recebe a Portuguesa RJ hoje a partir das 
19h defendendo seis jogos de invencibilidade.            Pág.A8

Fran/ AMÉRICA

81% dos rio-pretenses 
confirmam que vão votar

Pesquisa exclusiva FLS/
DHoje feita nos dias 13 e 14 
de outubro quis saber do elei-
tor se o mesmo vai as urnas no 
próximo dia 15 de novembro 
levando em conta a pandemia 
do Coronavírus e as medidas 
restritivas de prevenção a pro-

liferação da doença. Do total de 
entrevistados, 81,8% dos rio-
-pretenses afirmaram que irão 
as urnas apesar das restrições 
e preocupações com a pan-
demia, sendo que 85%4 são 
mulheres e 77,6% homens.                       
   Pág.A3

Na região, três das maiores 
cidades juntas - Rio Preto, 
Mirassol e Olímpia - tiveram 
22.596 veículos notificados 
com débitos que ultrapassam 
R$ 22,3 milhões. Em Rio Pre-
to, foram 19.653 veículos no-
tificados, nos quais as dívidas 
somam R$ 19.625.056,45. 
Cada débito, em média, custa 

Justiça defere 376 
candidaturas a vereador

O número atualizado de can-
didatos a vereador em Rio Preto 
chegou a 399, deste total 376 
deles já tiveram suas candida-
turas deferidas para participar 
das eleições pela disputa das 

17 cadeiras da Câmara de Rio 
Preto.  Outros 14 candidatos con-
tinuam na espera do julgamento 
por parte da justiça eleitoral e 
oito já tiveram suas candidaturas 
indeferidas.                    Pág.A3

R$ 998,57. Em todo esta-
do a Secretaria da Fazenda 
notificou proprietários de 
1.446.223 veículos que apre-
sentam débitos do Imposto 
sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA). Os 
veículos com débitos em atra-
sadoa possuem placas com 
final 1 e 6.                 Pág.A5

noivos

Bombeiros 
resgatam homem 

que caiu em 
buraco na Andaló

Pág. A4

Funcionários de presídios 
apreenderam 517 celulares 
no CPP (Centro de Progres-
são Penitenciária) e CDP 
(Centro de Detenção Provisó-

A cada semana dois celulares 
são apreendidos em presídios

ria, Penitenciária) de Rio Pre-
to, nos últimos quatro anos, 
apontam dados da Secretaria 
Estadual da Administração Pe-
nitenciária (SAP). É como se 

dois aparelhos tivessem sido 
apreendidos a cada semana. 
O levantamento é de 2016 
até setembro deste ano.

                         Pág.A4

América 
vence derbi 

contra Tanabi 
na Bezinha

O América somou seus 
primeiros pontos na Segun-
da Divisão do Campeonato 
Paulista (Bezinha). A equipe 
rio-pretense bateu o Tanabi 
por um a zero neste sábado 
(24) no Teixeirão, no derbi re-
gional.                   Pág.A8 

América venceu 
Tanabi ontem 
em derbi 
regional 
pela Bezinha

jogo mi-
rassol
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ARTIGO

Seu Bruno e a Pedagogia do Afeto
Um dos mais significativos 

sentimentos que nós, seres 
humanos, podemos expressar 
é a gratidão. Sempre que me 
indagam sobre o início de 
minha vida intelectual, cito a 
presença e o incentivo de meu 
saudoso pai, Bruno Simões 
de Paiva (1911-2000), como 
fatores principais para o gosto 
que adquiri pela leitura e pelo 
conhecimento.

São marcantes na minha 
memória os períodos em que 
ele, quando podia chegar mais 
cedo em casa, abria os livros 
de história, literatura etc. e os 
lia para Lícia Margarida (1942-
2010), minha irmã, e para 
mim. Além do seu emprego, 
ainda realizava vários outros 
serviços. Mas se esforçava 
para nos proporcionar esses 
momentos de estudo no lar.

Quão prazeroso era dialogar 
com ele, homem de cultura e 
simplicidade invejáveis! Com o 
deleite de um professor zeloso, 
não somente fazia a leitura 
como também procurava, numa 
linguagem apropriada para as 
crianças, deixar o bom ensi-
namento. Um deles me ficou 
indelevelmente registrado na 
mente. Assim resumo algumas 
horas de bate-papo conosco: 

“José, as minorias atrevidas ou 
bem estruturadas é que geral-
mente agitam ou até mesmo 
comandam. Exemplo: um nú-
mero menor de egípcios bem 
articulados e em seu próprio 
território dominou uma quanti-
dade muito maior de hebreus, 
sem contar mulheres, crianças 
e animais, porque era como se 
fazia o censo de certas popu-
lações na Antiguidade. (...) Até 
que surgiu Moisés, o libertador 
deles”.

Essa é a maneira de que me 
lembro das palavras de meu ve-
lho, pois ouvi essas considera-
ções quando tinha menos de 10 
anos de idade, à noite. Naquele 
tempo, década de 1940, às 22 
horas, para uma criança, quase 
que correspondia à madrugada 
nos dias de hoje.

Formação Cultural
Meu pai possuía um pro-

cesso bem pessoal de educar. 
Os livros que me presenteava 
sempre acompanharam o meu 
crescimento. Explico: os volu-
mes dispostos na estante lá 
de casa eram separados por 
assuntos correspondentes à 
minha idade e estatura. Desse 
modo, só alcançava o tomo per-
tinente aos temas apropriados 
para o meu desenvolvimento 
intelectual.

Paiva NETO Ainda na minha meninice, 
a primeira notícia pela qual tive 
conhecimento da Bíblia Sagra-
da, em particular a Boa Nova 
de Jesus, veio por intermédio 
também de meu pai. Ele me 
falou sobre uma comovente 
história contada ao povo pelo 
Cristo de Deus: a Parábola do 
Bom Samaritano. E a leu para 
mim. A passagem encontra-se 
no Evangelho, segundo Lucas, 
10:25 a 37.

Valores que herdamos
Ao longo desse tempo à 

frente das ações solidárias da 
Legião da Boa Vontade, tendo 
delineado a linha educacional 
da Instituição, ao estabelecer, 
entre outras diretrizes, a Peda-
gogia do Afeto para o educando 
até os 10 anos, percebo o quan-
to fui influenciado pela educa-
ção que recebi de seu Bruno.

A tenra idade é argila espe-
rando ser moldada pelo cinzel 
do comprometimento com as 
futuras gerações, talhando o 
caráter e a personalidade de 
uma liderança nova, firmada 
nos preceitos universalistas do 
Cristo Ecumênico. Sim, do Divi-
no Estadista! Aquele que está 
acima de contendas religiosas, 
pois Seus ensinamentos, como 
Educador Celeste, permeiam 
as mais diversas culturas e 

tradições que, pelos milênios, 
nortearam a evolução do ser 
humano na face da Terra.

Esse meu testemunho é 
prova cabal do imprescindível 
estímulo que os pais ou res-
ponsáveis devem, por amor, 
ofertar aos filhos. Valores como 
respeito, solidariedade, postura 
ecumênica perante as diferen-
ças, espiritualidade são retira-
dos inicialmente do exemplo 
dos pais e têm sua extensão 
na habilidade dos educadores 
em desenvolver, além dos po-
tenciais do intelecto, as virtudes 
de seus alunos.

Divulgação

POESIA 

ARTIGO

“Meu  amor  para  com  Laelva” - H
- “Sim,  princesa,

- “Agora  fico  alegre
- “Pois,  vejo  com  clareza

- “Sua  índole!
- “Estou  satisfeito,

- “Dizei  seu  nome---
-  ---“Para  que  não  “lha”  

tome
- “Por  estranha!

- “Minh’alma  ganha,
- “Alento

- “Quer  ser  amiga?
- “Permitir

- “Que  eu  prossiga
- “Com  devaneios

- “E  ilusões?!
- “Jamais  buscara
- “Ou  observara,

- “Donzelinha”  tão  bela”!

- “O  coração  anela
- “Por  ti,  suspirar

- “Senhor”---
-  --- “Sonhei

- “Com  o  amor,
- “Um  prazer,

- “A  mim,  inundou!
- “Tua  vinda

- “Trouxe  ainda
- “Um  encontro,

- “O  qual,  deixara  pronto,
- “Na  mente!

- “Sonhar  comigo,
- “Seja  talvez  para  ti,

- “Castigo,
- “Não  alegria,

- “Mas,
- “A  mim  intrigou,
- “Brioso  sou---

- “--- Quero  compreender

- “E  resolver
- “O  enígma

- “Oh!  não  é  enígma  al-
gum!

- “Na  existência
- “Desconheço  um!

- “Surgiste  em  sonho---
- “--- Ví  claramente---

- “--- Eu  amava
- “E  encontrava

- “Paz  grandiosa,
- “Radiosa!
- “Infindável

- Aguçou  meu  interesse!
- “Se  o  corpo  
- “Padecesse

- “Amanhã  ou,  depois,
- “Nem  importar-me-ia!

- “Estou  a  crer
- “No  verdadeiro  prazer,

Sderlon  SCARIN

A importância 
do professor 

como educador 
ambiental

Neste conturbado 2020 da 
Covid-19, transcorrem os 21 anos 
da promulgação da Política Nacio-
nal de Educação Ambiental (Lei 
Federal 9.795/1999), definida 
como o conjunto de meios pelos 
quais o indivíduo e a coletividade 
constroem competências, conhe-
cimentos, habilidades, atitudes 
e valores sociais voltados à pre-
servação e à sustentabilidade. A 
norma estabelece que esses prin-
cípios são componentes essen-
ciais e permanentes do ensino no 
País e que todos têm direito aos 
conhecimentos relativos ao tema.

Assim, nada mais lógico de 
que o Dia do Educador Ambiental 
seja comemorado no mesmo Dia 
do Professor, 15 de outubro. Ou 
seja, todo mestre é um formador 
de consciências ecológicas, cada 
vez mais relevantes e necessárias.

A lei deixa muito claro o dever 
do Estado de prover tal processo 
educativo no sistema público, bem 
como nas políticas do ensino, 
incluindo as escolas particulares. 
Mas, a questão é tão relevante 
que deve merecer atenção e ade-
rência de toda a sociedade, assim 
como do exercício da responsabili-
dade cidadã das empresas. Nesse 
sentido, devem ser multiplicados 
modelos bem-sucedidos.

Um exemplo é o Programa 
Clorofila de Educação Ambiental, 
inspirado na Conferência Mundial 
do Meio Ambiente ECO 92 e 
mantido pela Sobloco Constru-
tora há 28 anos em Bertioga-SP. 
Atuando em parceria com 24 
instituições de ensino da cidade, 
o Programa leva conteúdo peda-
gógico e propostas de atividades 
que despertam e desenvolvem a 
consciência ecológica, a mudança 
de comportamento e um maior 
protagonismo na defesa desses 
conceitos e no papel de cada um 
como influenciador dentro de casa 
e no seu ambiente social. Neste 
ano letivo de 2020, até o início da 
pandemia, 12.077 alunos e 577 
professores e diretores de escolas 
estavam sendo impactados pelas 
propostas do Programa.

O Programa Clorofila desenvol-
ve a relação homem - ambiente, 
a partir do afeto. Por meio de ini-
ciativas como hortas nas escolas, 
oficinas educativas de alimen-
tação saudável, plantio e com-
postagem doméstica, consumo 
consciente, reciclagem, prêmios 
para trabalhos de pesquisa, cursos 
de formação para professores e 
para jovens, o programa já envol-
veu diretamente mais de 20 mil 
estudantes e tem apresentado 
resultados concretos, a começar 
pela mudança de hábitos na rotina 
das pessoas e na sua relação com 
o meio ambiente.

Em decorrência do grande 
poder multiplicador de opinião 
dos alunos, é notável o crescente 
envolvimento das famílias nas 
atividades realizadas na escola, 
ampliando o alcance dos concei-
tos e iniciativas também para o 
ambiente doméstico.

O Clorofila aposta no educador 
como o grande agente dissemina-
dor de novos conceitos de susten-
tabilidade e o principal parceiro 
nas ações, incrementando seus 
conteúdos pedagógicos e incen-
tivando os alunos às mudanças 
de comportamento.

Em 2009, a importância e 
abrangência do Programa Cloro-
fila levou a Prefeitura de Bertioga 
a formalizar uma parceria entre 
ele e a Secretaria de Educação 
e Desenvolvimento Cultural, fun-
damental para o município na 
obtenção e renovação do Selo 
Verde Azul, conferido pelo governo 
paulista. Sua longevidade eviden-
cia como é decisiva a participação 
e persistência do setor privado na 
educação ambiental, adicional-
mente ao dever do Estado.

*Beatriz Pereira de Almeida 
é diretora-adjunta de Marketing 
e Sustentabilidade da Sobloco 
Construtora.

Por Beatriz Pereira de ALMEIDA

ARTIGO
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Dedico, à reflexão de to-
dos, esta passagem contida 
no Antigo Testamento da Bíblia 
Sagrada, em Provérbios, 22:6:

— Ensina a criança no ca-
minho em que deve andar; e, 
mesmo quando envelhecer, não 
se desviará dele.

Grato, seu Bruno!

José de Paiva Netto Đ Jor-
nalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com

- “Com  ventura
- “Ou  tortura---

- “--- Suprema  é,  a  rea-
lidade

- “Entende  estar
- “Estar  apaixonada  por  

mim?
- “Para  um  bom  sonhar

- “Há  justa  causa!
- “Sou  candidato

- “Em  tal  ventura?
- “Minha  amargura
- “Eis  a  diminuir,
- “Por  me  sentir

- “Especial!

- “Alteza,”
- “Estou  à  tua  disposição,

- “Cuja  beleza
- “É  mui  esplendosa!

- “Encontrei  um  “tesouro”,
- “Se  confirmas  tal  amor

- “Para  com  este  peca-
dor---

- “--- Vou  mudar---
- “--- Novo  caminho  traçar

- “E  viver

- “Com  absoluta  certeza!
- “Não  trates  a  mim,  

pois,
- “Como  alteza,

- “Sou  mulher  simples,
- “Isto,

- “Basta  para  a  felicidade,
- “Em  verdade---

- “--- Pelo  senhor ---
- “--- Meu  fulgor,

- “Persiste

6/6/1977 -  21/9/1989
À  5/10/1989

E  agosto  de  1996
Sderlon  Scarin

Do giz à internet: tempos diferentes 
pedem ações diferentes 

Neste mês comemora-se o 
Dia do Professor, data instituída 
para celebrar o decreto que criou 
o Ensino Elementar no Brasil em 
1827. De lá para cá são quase 
200 anos, um período longo 
e de intensas transformações 
no sistema escolar e na forma 

de se ensinar e aprender. Prin-
cipalmente neste ano, atípico, 
onde precisamos nos reinventar 
e redefinir os papéis, seja do 
aluno, seja do professor. Pode 
soar entranho, mas mesmo 
nesse contexto, todos ganham, 
com mais interação, informação 
e possibilidades de aprendizado.  

Com a internet, o professor, 
figura central da escola, não 
perdeu sua importância. Muito 
pelo contrário, ele apenas a 
evidenciou, já que nesse perí-
odo de pandemia ele precisou 
mudar suas metodologias para 
garantir que o ensino não fosse 
interrompido. Os professores 
têm sido, assim como os profis-
sionais da saúde, heróis em seu 
campo de atuação, pois mesmo 
dentro de um Brasil de tantas 
realidades, têm conseguido dri-
blar os desafios impostos e se 
reinventar, transferindo o ensino 

presencial para o ensino ao vivo 
pela internet.  

É muito provável que pós-
-pandemia a máxima de que “te-
mos escolas do Século XIX com 
professores do Século XX para 
alunos do Século XXI” tenha que 
ser repensada, pois grande parte 
dos professores têm se mostrado 
aberto às mudanças impostas 
e, sem dúvida, darão um salto 
em suas carreiras. Assim como 
os novos ambientes de estudo 
precisarão ser reinventados, 
com mais tecnologia inserida 
no contexto presencial. Escuto 
muito sobre estarmos perdendo 
um ano letivo e que devemos o 
quanto antes voltar para as salas 
de aula para recuperar o tempo 
perdido. Tem uma verdade nisso, 
mas não podemos olhar apenas 
sob essa ótica. Não devemos 
enxergar o ano como perdido, 
mas, sim, com o quanto apren-

Adriano PISTORE 

demos durante esse período 
e o que faremos com isso de 
agora em diante. A tecnologia 
conseguiu personalizar a Educa-
ção, tornando o aluno o centro 
do processo de aprendizagem. 
Os novos recursos possibilitam 
aulas direcionadas, pois temos 
retornos precisos sobre cada 
clique e conteúdo acessado, 
além de ampliar o acesso à 
informação, unindo o que já de 
melhor nos dois mundos.   

A discussão em sala de aula 
vai retornar, mas agora temos 
em mãos ferramentas que antes 
não eram tão utilizadas e podem 
apoiar e otimizar o que será de-
batido em aula, além de possibi-
litar o desenvolvimento de mais 
atividades no ambiente virtual. 
Aulas por vídeo, debates, convi-
dados, inclusive internacionais, 
podcasts, entre outras fontes de 
informação, agora permitem o 

professor acompanhar bem mais 
de perto o desempenho de seus 
alunos. A prova deixa de ser o 
único balizador do aprendizado.  

Essa nova metodologia, onde 
o professor ensina o aluno a 
aprender e aprende com ele ao 
ensinar, faz com que o profes-
sor deixe de ser o portador do 
conhecimento para se tornar 
o mediador do processo de 
aprendizagem. Cabe a ele e às 
Instituições de Ensino Superior 
ofertar aos alunos, enquanto 
seres em formação, os mecanis-
mos pedagógicos e tecnológicos 
necessários para que eles se 
tornem protagonistas de sua 
própria história, reforçando, 
assim, a missão do professor na 
sociedade, de forma atualizada 
com a nova realidade.  

*Adriano Pistore, vice-
-presidente de Operações 
Presenciais da Estácio.  
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Povo na Câmara
O ex-deputado João Paulo Rillo (PSOL, foto) disse que pre-

tende retomar sua carreira política como vereador com o objetivo 
de promover o necessário encontro entre um mandato popular 
com o povo. “Para que o povo possa frequentar a sua própria 
Casa e a fazer parte das decisões que afetam diretamente sua 
vida”, justificou. Segundo ele, tudo que envolve os interesses 
da população passa pelo Legislativo, portanto, diz que o povo 
também precisa passar por ela. João Paulo exerceu mandato de 
vereador pelo PT na legislatura 2005/2008. Em 2008, ainda no 
PT, disputou as eleições para prefeito e perdeu, no segundo tur-
no, por uma diferença mínima para o então candidato Valdomiro 
Lopes (PSB). Como ficou popular também na região devido aos 
debates na televisão, João Paulo foi eleito deputado estadual 
e ocupou cadeira na Assembleia por duas legislaturas, entre 
2011 a 2018, quando tentou a reeleição pelo PSOL, porém, 
não obteve êxito.

Inclusão
Se existe proposta que o 

vereador Marco Rillo (PSOL) 
combate de forma consis-
tente é a inclusão de áreas 
no perímetro urbano da 
cidade, com o intuito de im-
plantar novos loteamentos. 
Rillo bate na tecla de que 
existem áreas já inclusas 
no perímetro suficientes 
para construir casas para 
abrigar população igual a já 
existe na cidade. Propostas 
com esse objetivo, porém, 
estão tramitando na Câma-
ra. “Está espalhando como 
rama de batata pela zona ru-
ral”, esbravejou. Com razão! 
Haja recurso para implantar 
infraestrutura.

Padronizar
Projeto altera a lei que criou o Sistema Único de Segurança 

Pública  (Susp) para determinar a padronização dos uniformes das 
polícias militares e dos bombeiros militares em todo o território 
nacional. Para o autor da proposta, deputado Capitão Alberto Neto 
(Republicanos-AM), a padronização das vestimentas beneficia o 
cidadão, que poderá identificar policiais militares e bombeiros 
militares independentemente do estado da Federação em que se 
encontrem. “Hoje a identificação das forças de segurança varia 
muito, pois cada estado adota o seu regulamento de uniforme, 
estabelecendo cores, modelos, cintos, coldres e coletes próprios”, 
diz o deputado. Especialistas consultados, dizem que o uniforme 
dos bombeiros tem de ser diferenciado, por exemplo, sempre de 
cor vermelha ou laranja para se destacar, como o adotado na 
maioria dos países pelo mundo.

Pululando 
As eleições municipais 

se aproximam e com elas 
aumenta a ansiedade dos 
candidatos que disputam 
principalmente o cargo de 
prefeito. Quando entra em 
uma disputa, político picado 
pela mosca azul, começa a 
acreditar que tem chance de 
vencer. Mesmo as pesquisas 
de intenção de voto mos-
trarem que esse ou aquele 
candidato está comendo 
poeira, o sonho persiste. No 
desespero, candidato lança 
propostas para atrair o elei-
tor que até o diabo descon-
fia. Já tem muitas propostas 
mirabolantes pululando por 
aí.  Abre olho! 

Interferência
A interferência política de 

cúpula estadual ou federal 
de partidos com o objetivo de 
firmar alianças para disputar 
as eleições municipais, sem 
consenso dos dirigentes lo-
cais, às vezes, tem tudo para 
não prosperar. Se dependes-
se dele, o ex-presidente do 
PTC Adideus Cardoso teria 
fechado aliança com o MDB, 
mas teve que acatar ordem 
do presidente estadual Car-
los Almeida, que fechou com 
o PSL. Conclusão, a cada 
presidente que renuncia ou 
é destituído, mas a sigla se 
desestrutura na cidade. Só 
os morubixabas de cima que 
surfam…

Marcas
Promessas vazias se tor-

naram marcas nos processos 
eleitorais. Candidato a ve-
reador apresenta propostas 
que competem ao prefeito, 
por exemplo, criar empregos, 
construir UBSs, manter a 
UPA da Zona Norte funcio-
nando 24h para atender o 
povo e por aí vai. Esse tipo 
de ação depende de recur-
sos financeiros, portanto, 
compete ao prefeito, jamais 
ao legislador. O eleitor desin-
formado acaba acreditando 
nessas promessas descabi-
das. O candidato, desprepa-
rado, talvez nem sabe que 
está mentindo. Muitos estão 
nesse nível!

Brecar
O número de infectados 

e de mortes pela covid-19 
continua caindo no Brasil. É 
uma boa notícia, porém, a 
população não pode baixar 
a guarda porque o vírus con-
tinua circulando por locais 
que as pessoas nem imagi-
nam que o mal está tão pró-
ximo. Para evitar que o vírus 
volte a acelerar as contami-
nações, basta acompanhar 
o que acontece em alguns 
países europeus. A segunda 
fase de infecções já assusta 
os europeus. Em Rio Preto, 
a covid-19 continua elevada 
e só a consciência da popu-
lação pode brecar o avanço 
da doença.

Incendiário
O ministro do Meio Am-

biente, Ricardo Salles, negou 
que o atual governo desmon-
tou o sistema de fiscalização, 
que tem o objetivo de pro-
teger a Amazônica e jogou 
a culpa sobre a Noruega 
pela paralisação do envio 
de recursos de países eu-
ropeus ao Fundo Amazônia. 
Ele já havia feito lambanças 
como secretário do Meio 
Ambiente no Estado de São 
Paulo. A culpa de ele entrar 
na política coube ao então 
governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) e o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) viu 
nele o incendiário ideal para 
ocupar o cargo.

81% dos rio-pretenses 
dizem que vão votar

Pesquisa exclusiva FLS/
DHoje feita nos dias 13 e 
14 de outubro  quis saber 
do eleitor se o mesmo vai as 
urnas no próximo dia 15 de 
novembro levando em conta 
a pandemia do Coronavírus 
e as medidas restritivas 
de prevenção a prolifera-
ção da doença. Do total de 
entrevistados, 81,8% dos 
rio-pretenses afirmaram que 
irão as urnas apesar das res-
trições e preocupações com 
a pandemia somam, sendo 
que 85%4 são mulheres e 
77,6% homens.

Entre os que ainda não 
decidiram se irão às urnas o 
percentual ficou equilibrado 
entre homens e mulheres, 
respectivamente 10,5 e 
10%.  O total destes na pes-
quisa somam 10,2%.

Por sua vez são 4,9% que 
os afirmaram que não irão 
de forma alguma as urnas 
dos quais 7,7% são homens 
e 2,4% mulheres. Dos que 
não sabem são 4,2% de 
homens e 2,1 de mulheres 
em um total de 3,1% dos 
entrevistados.

Na separação foi feita por 
faixa etária onde a menor 
percentual de participação é 
dos mais jovens com idade 
entre 16 e 17 anos, são 
66,7% dos que afirmaram 
com certeza comparecerão 
para votar, por sua vez as 
faixas entre 18 a 59 anos a 
média fica acima dos 82%, 
percentual que cai para 77% 
para as pessoas com mais 
de 60 anos.

Dúvida – os mais jovens 
entre 16 e 17 anos ainda 
então em dúvida se com-
parecerão para votar sendo 
33,3% que fizeram essa 

afirmação têm idade entre 
35 a 44 anos 13,6%, entre 
18 a 24 anos são 12,3%, 
com mais de 60 anos inde-
cisos são 10,1%, entre 25 
a 34 anos são 8,5% e com 
idade entre 45 a 59 anos 
são 7,7%.  Os que estão em 
dúvida somam 10,2%.

Não comparecerão – as 
pessoas com mais de 60 
anos foram o maior percen-
tual que afirmaram que não 
comparecerão às urnas ida 
15. Foram 8,8% as pessoas 
com idade entre 25 a 34 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO
Candidato a prefeito está com Covid

O candidato a prefeito de 
Rio Preto Rogério Vinicius 
(DC) foi testado positivo para 
a Covid-19, a confirmação 
veio neste sábado (24) com 
o resultado do teste feito pelo 
candidato.

Os primeiro sintomas apa-
receram na última quinta-feira 
(22) momento no qual o can-
didato se isolou e fez o teste.

Segundo o candidato ele 
está tomando os medicamen-
tos, se alimentando e monito-
rando a saturação – o médico 
determinou que ele ficasse 
em isolamento até a próxima 
quinta-feira (29).

“Somente na sexta eu vou 
poder sair e retomar todos os 
compromissos de campanha”, 
salientou o candidato.

Sérgio SAMPAIO

Justiça indefere oito candidaturas a vereador

O número atualizado de 
candidatos a vereador em Rio 
Preto chegou a 399, deste 
total 376 deles já tiveram suas 
candidaturas deferidas para 
participar das eleições pela 
disputa das 17 cadeiras da 
Câmara Municipal de Rio Preto.

Outros 14 candidatos conti-
nuam na espera do julgamento 
por parte da justiça eleitoral 
para terem suas candidaturas 
deferidas ou indeferidas.

Fora da disputa - oito can-
didatos tiveram seus pedidos 
de registro de candidatura in-
deferidos por diversos motivos 
e temporariamente até possível 

recurso estão fora da disputa do 
dia 15 de novembro, sendo três 
candidatos do PSL, dois do PTC 
e o PDT, PSDB e Republicanos 
tiveram um candidato impug-
nado cada.

Dois candidatos tiveram 
outros motivos para estar fora 
da disputa um candidato do 
Podemos renunciou e um can-
didato do PCO o pedido não foi 
reconhecido, esse foi o caso 
da duplicidade no registro da 
candidatura.

Reeleição – os 15 candi-
datos à reeleição na Câmara 
tiveram suas candidaturas de-
feridas e o mesmo aconteceu 
com os 14 ex-vereadores que 
também estão da disputa.

Sérgio SAMPAIO Divulgação

ELEIÇÕES 2020

PESQUISA

anos são 5,1%, entre 45 a 
59 anos somam 4,5%, entre 
35 a 44 anos o percentual é 
de 2,4% e os com idade entre 
18 a 24 anos são 1,5%. O 
total dos eleitores que afir-
maram que não irão as urnas 
soma 4,9%.

Os que não sabem se irão 
votar ainda somam 3,1% 
do total dos entrevistados, 
destes o maior percentual 
que fica entre 4,1 a 4,5% 
tem idade entre 45 anos em 
diante. Com 3,1% ficam os 
eleitores com idade entre 18 

81% dos rio-peretenses 
confirmam que vão 
às urnas dia 15

a 24 anos e com uma varia-
ção entre 1,6 a 1,7% ficam 
as pessoas na faixa etária de 
25 a 44 anos.

A pesquisa tem margem 
de erro de 4% para mais ou 
para menos, com intervalo 
de confiança 95,5% e foi re-
gistrada na Justiça Eleitoral: 
SP-05468/2020.

Divulgação

Sérgio SAMPAIO

Rogério Vinícius testou positivo para a Covid



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
25 de outubro de 2020 COTIDIANOCOTIDIANO

EDITAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DO SERVIÇO SOCIAL DA REDENTORA

No desempenho de suas atribuições, em conformidade com 
Estatuto Social do Serviço Social da Redentora – CNPJ 
45.126.034/0001-65, o Diretor Presidente convoca os mem-
bros ativos e demais interessados a comparecer à Assem-
bleia Geral Ordinária, que acontecerá as 20:00 do dia 09 de 
Novembro de 2020 na Paróquia Nossa Senhora do Sagrado 
Coração (Igreja da Redentora), Rua Redentora, s/n, Bairro 
Redentora em São José do Rio Preto – SP. Pauta: Assemblei 
feral extraordinária  do Serviço Social da Redentora para  
regularização da propriedade de imóvel em que reside, com 
o tempo de lei para impetramento de ação de usucapião.

Editais de
CONVOCAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

JOÃO MATHEUS BERNARDO e IZADORA BERNARDES DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos dois (02) de março de um mil novecentos e noventa e 
nove (1999), com vinte  e um (21) anos de idade, serralheiro, solteiro, filho de JOÃO CARLOS BERNARDO e de 
dona JOSELANE CRISTINA DOS SANTOS BERNARDO. Ela, brasileira, natural de Monte Aprazível, Estado 
de São Paulo, nascida aos  seis (06) de maio de um mil novecentos e noventa e nove (1999), com vinte  e um (21) 
anos de idade, balconista, filha de CARLOS LUIS DA SILVA e de dona ELIANA BERNARDES.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e três (23) de outubro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Planilha1

CPP 2016 2017 2018 2019 2020
(até setembro)

Celas 145 15 18 55 48

Fora das celas 65 1 0 15 4

Antes de entrar 59 18 0 7 0

Total= 269 34 18 77 52

CDP 2016 2017 2018 2019 2020
(até setembro)

Celas 0 23 4 1 0

Fora das celas 2 25 6 1 0

Antes de entrar 0 1 2 1 1

Total= 2 49 12 3 1
Fonte: Secretaria de Administração Penitenciária (SAP)
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Um homem de 26 anos, 
morador de Icém, foi vítima 
de um golpe durante a com-
pra de um carro em São José 
do Rio Preto e perdeu R$ 16 
mil. De acordo com o bole-
tim de ocorrência, registrado 
nesta sexta-feira (23), a víti-
ma viu o anúncio de um Celta 
por R$ 16 mil no Facebook e 
ao entrar em contato com o 
anunciante, foi atendido por 
um homem chamado Márcio, 
que dizia estar ajudando na 
venda do automóvel. Ao mes-
mo tempo, Márcio entrou em 
contato com o rio-pretense 
que estava vendendo o carro, 
dizendo que seu sócio tinha 
interesse na compra.

Após consultar se o veí-
culo estava regularizado, o 
homem se encontrou com 
o anunciante e depositou o 
dinheiro em uma conta indi-
cada por Márcio, com o aval 
do vendedor. Márcio enviou 
o comprovante de depósito 
para o vendedor, dizendo que 
ele poderia transferir o veí-
culo. No entanto o dinheiro 
nunca chegou a cair na conta 
do anunciante.

Ao solicitar a chave e a 
documentação do veículo, o 
rio-pretense se negou a en-
tregar e o caso acabou sendo 
encaminhado para Polícia. 
Somente com a chegada dos 
PMs, ambos se deram conta 
de que haviam caído em um 
golpe realizado por Márcio.

O veículo foi apreendido e 
encaminhado para um pátio 
em Cedral. As vítimas irão 
representar criminalmente 
contra o estelionatário.

Vítima perde 
R$ 16 mil em 

compra de carro

Vinicius LIMA

GOLPERIO PRETO

Funcionários de presídios 
apreenderam 517 celulares 
no CPP (Centro de Progressão 
Penitenciária) e CDP (Centro 
de Detenção Provisória, Pe-
nitenciária) de Rio Preto, nos 
últimos quatro anos, apontam 
dados da Secretaria Estadual 
da Administração Penitenci-
ária (SAP). É como se dois 
aparelhos tivessem sido apre-
endidos a cada semana. O 
levantamento é de 2016 até 
setembro deste ano.

Atualmente, 2.340 presos 
estão no CPP e no CDP, sendo 
1.542 cumprindo pena na 
unidade de regime semiaberto 
e 798 na unidade de regime 
fechado, de acordo com a 
Seap. As unidades têm cercas 
elétricas, câmeras de segu-
rança e muros alto. Mas essas 
medidas não são suficientes 
para impedir o contato dos de-
tentos com quem está do lado 
de fora. Já no CRF (Centro de 

A cada semana dois celulares 
são apreendidos em presídios

Ressocialização), onde há 54 
detentas, não foram achados 
celulares, nos últimos anos.

Neste ano, no CPP, até o 
mês de setembro, foram 52 
celulares flagrados, sendo 48 
deles nas celas e quatro no in-
terior da unidade fora da cela. 
Já no CDP, foi achado somente 
um celular fora das celas, an-
tes de entrar na unidade.

As maneiras como os ce-
lulares entram são variadas: 
preso em regime semiaberto 
que leva ao retornar ao presí-
dio, funcionários ou advogados 
corruptos facilitam a entra-
da de celulares e antes da 
pandemia, quando as visitas 
eram permitidas, visitantes os 
levam escondidos dentro do 
corpo. Mesmo com as revistas 
feitas por agentes, através de 
escâner corporal e ainda por 
detectores de metal, os pre-
sos conseguem ter acesso ter 
contato além dos muros das 
detenções.

Quando os presos que são 
surpreendidos com celulares 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

respondem criminalmente, 
além de sofrer sanções disci-
plinares. Já quando as visitas 
são flagradas tentando entrar 
com objetos ilícitos, em uni-
dades prisionais, são auto-
maticamente retiradas do rol 
de visita e sofrem as medidas 
penais cabíveis. “Os ilícitos são 
encaminhados à Autoridade 
Policial para ser lavrado o 
devido Boletim de Ocorrência, 
instauração de Inquérito Poli-

cial e medidas cabíveis”, diz a 
nota da Sap.

Todas as unidades prisio-
nais do Estado contam com 
escâner corporal, aparelhos de 
Raio-X de menor e maior porte, 
além de detectores de metais 
de alta sensibilidade. “Esses 
equipamentos ajudam a coibir 
a entrada de equipamentos e 
drogas, atrelados a uma vigi-
lância constante dos agentes 
de segurança, treinados para 

evitar a entrada de ilícitos 
nas unidades. Observamos 
também que são realizadas 
revistas periódicas nas depen-
dências dos presídios”.

A nota ainda ressalta que 
as unidades de regime semia-
berto, não dispõem de altas 
muralhas nem de vigilância ar-
mada. Os reeducandos saem 
para trabalhar e estudar fora 
da unidade (com exceção do 
período de pandemia).

Os ilícitos são 
encaminhados à 

Autoridade Policial 
para ser lavrado 
o devido Boletim 
de Ocorrência, 
instauração de 

Inquérito Policial e 
medidas cabíveis

“

”

DISFARCE

Traficantes faziam delivery de drogas em app de comida

Dois homens, de 27 e 31 
anos, receberam voz de prisão 
da Polícia Militar na tarde desta 
sexta-feira (23) em Rio Preto 
após utilizarem um aplicativo 
de entrega de comida como fa-
chada para o tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a polícia recebeu 
uma denúncia anônima de que 
um homem estava entregando 
drogas através do aplicativo, 
com uma moto preta e o nome 
e o emblema da empresa. Os 
policiais avistaram o suspeito 
na avenida Octacílio Alves de 

Almeida e realizaram a aborda-
gem. Com o motociclista, foram 
encontradas duas porções de 
maconha.

O homem confessou aos po-
liciais que estava vendendo dro-
gas e que recebia uma comissão 
por cada venda feita. Além disso, 
ele indicou o local onde recebia a 

droga. Ao chegar na casa do for-
necedor, a polícia encontrou 14 
porções e um tijolo de maconha. 
O homem confessou que utilizava 
o aplicativo de entrega de comida 
como fachada para o tráfico em 
associação com o motociclista. 
Ambos foram algemados e estão 
à disposição da Justiça.

Vinicius LIMA

FERIMENTOS LEVES NO JOÃO PAULO 2º

Um homem, de aproxi-
madamente 50 anos, caiu 
em um buraco próximo da 
Avenida Alberto Andaló em 
Rio Preto, no trecho perto do 
McDonald’s, na manhã deste 
sábado (24).

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, eles receberam o 
chamado por volta das 11h e 
foram enviadas duas viaturas 
e seis bombeiros para o local. 
A vítima foi resgatada com 
lesões leves e encaminhada 
para o Hospital de Base.

Bombeiros 
resgatam homem 

de buraco na 
Andaló

Vinicius LIMA

Divulgação

Idoso é encontrado 
morto em casa

Um idoso de 75 anos foi 
encontrado morto pelos vizi-
nhos em sua residência no 
bairro João Paulo II na noite 
desta sexta-feira (23). Em 
relato aos policiais militares, 
uma testemunha, que alegou 
ser vizinho e parente do idoso, 
disse que a vítima foi vista 
pela última vez na quarta-feira 
(21).

Assim, a testemunha se 
dirigiu a casa da vítima, que 
não atendeu os seus chama-
dos. Ele decidiu pular o muro 
e ao abrir a porta da sala, se 

deparou com o homem caído 
no chão, já sem vida.

A enteada da vítima afir-
mou aos policiais que o idoso 
tinha problemas de saúde, 
tendo inclusive passado mal 
no domingo (18) e ser enca-
minhado para a UPA Santo 
Antônio, onde passou por cui-
dados médicos e foi liberado. 
De acordo com ela, a vítima 
possuía problemas cardíacos 
e estomacais, além de ter 
como hábito a ingestão de 
diversos medicamentos. A 
perícia técnica compareceu 
no local e corpo foi liberado 
para funerária.

Vinicius LIMA
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O retorno à Lua agora 
será para sua 

exploração econômica
Finalmente a NASA e mais oito nações assinaram 
o histórico tratado Artemis, que nada mais é do 
que uma coalizão para exploração da Lua, e são 
a prova concreta de que a humanidade voltará ao 
nosso satélite natural, e que os governos partici-
pantes estão levando o assunto a sério. A NASA  
anunciou no dia 13 de outubro, que oito países 
participarão das missões tripuladas da Artemis, 
são eles: Austrália, Canadá, Japão, Luxemburgo, 
Itália, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos e 
Estados Unidos. O projeto pretende pousar dois 
astronautas perto do polo sul lunar em 2024 e 
estabelecer uma presença humana sustentável 
na Lua e em torno dela até o final da década. 

Wagner Soeiro é escritor,  palestrante e 
professor especialista em ensino de Geografi a e 
Astronomia
Contato: wsoeiro@gmail.com

A comunidade científica considera a missão 
bastante ousada e difícil, mas dessa vez os go-
vernos terão ao seu lado o setor privado. Um 
dos papéis da missão, será prevenir futuros 
conflitos e críticas de que o EUA pretenderia 
manter o domínio comercial e militar. Os acor-
dos serão uma antecipação de futuros acordos 
bilaterais, mas para isso os países terão que 
investir previamente nas pesquisas e na cons-
trução das aeronaves que serão utilizadas. To-
das as atividades serão de cunho pacífico, e 
regulamentadas pelo direito internacional, e to-
das pesquisas científicas seriam divulgadas em 
tempo hábil para que todos países trabalhem 
neles de modo cooperativo. O tratado Artemis 
seguirá a base do conhecido Tratado do Espaço 
Exterior (OST) de 1967, que forma até hoje a 
base para o direito espacial internacional. 

Os Acordos Artemis afirmam que o uso de re-
cursos espaciais podem beneficiar toda  huma-
nidade, e as principais pesquisas vão ter como 
foco s recursos naturais lunares, especialmen-
te o gelo de água que parece ser abundante 
no solo e nas crateras lunares. O gelo não só 
fornecerá suporte de vida para os astronau-
tas, mas também pode ser dividido em seus 
constituintes hidrogênio e oxigênio, os princi-
pais componentes do combustível de foguete. 
O programa Artemis está contando com con-
tribuições da indústria privada, principalmente 
da SpaceX, Dynetics e Blue Origin. Aguardamos 
agora que todo cronograma seja cumprido, e 
que nenhum atraso aconteça por conta de crise 
econômica ou reflexos da pandemia.

Essa coluna é mais uma ação de divulgação 
científica do CARP (Clube de Astronomia Rio 
Preto)

Conheça nossa página:  www.fb.me/clubedeas-
tronomiariopreto

R$ 19 MILHÕES

Estado cobra IPVA 
atrasado de 19 mil
 só em Rio Preto

A Secretaria da Fazenda 
e Planejamento do Estado 
de São Paulo notificou nesta 
sexta-feira (23) proprietários 
de 1.446.223 veículos que 
apresentam débitos do Im-
posto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA). 
Na região, três das maiores 
cidades juntas - Rio Preto, 
Mirassol e Olímpia - tiveram 
22.596 veículos notificados 
com débitos que ultrapassam 
R$ 22,3 milhões.

Em Rio Preto,  foram 
19.653 veículos notificados, 
nos quais as dívidas somam 
R$ 19.625.056,45. Cada 
débito, em média, custa R$ 
998,57. Em Mirassol foram 
notificados donos de 1.641 
automóveis, com débitos que 
somam R$ 1.494.627,15. 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Já em Olímpia são 1.302 noti-
ficações, com a dívida em R$ 
1.203.460,66.

Ainda na região o menor 
número de proprietários noti-
ficados foi em Mirassolândia, 
com 76 automóveis e débitos 
que somam R$ 67.693,68.

Os débitos são referentes 
ao exercício de 2020 de veícu-
los com finais de placas 1 e 6 e 
também de remanescentes de 
todas as placas dos exercícios 
de 2015 a 2019. A Fazenda 
enviará ao domicílio tributário 
de cada proprietário um co-
municado de lançamento de 
débitos de IPVA. O aviso traz 
a identificação do veículo, os 
valores do imposto, da multa 
incidente (20% do valor devido) 
e dos juros por mora, além de 
orientações para pagamento 
ou apresentação de defesa.

O contribuinte que receber o 
comunicado de lançamento de 

débito tem 30 dias para efetuar 
o pagamento da dívida ou efe-
tuar sua defesa. O próprio aviso 
traz as orientações necessárias 
para a regularização da situa-
ção, 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, 
utilizando o serviço de auto-
atendimento 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 qui-
tar o débito ou apresentar 
defesa no prazo terá seu nome 
inscrito na dívida ativa do Esta-
do de São Paulo (transferindo 
a administração do débito 
para a Procuradoria Geral do 
Estado que poderá iniciar o 
procedimento de execução ju-

dicial, com aumento na multa 
de 20% para 40%, além da 
incidência de honorários ad-
vocatícios).

O contribuinte deve regula-
rizar a pendência com o Fisco 
para evitar a inclusão de seu 
nome no Cadastro Informativo 
de Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades Estaduais 
(CADIN Estadual), o que ocor-
rerá depois de 90 dias da data 
de emissão do comunicado 
de lançamento de débitos de 
IPVA.

Para mais informações, 
os proprietários dos veículos 
podem entrar em contato 
com a Secretaria da Fazenda 
pelo canal Fale Conosco, no 
portal.fazenda.sp.gov.br ou 
nos telefones do Call-Center 
0800-170110 (chamadas de 
telefone fixo) e (11) 2450-
6810 (exclusivo para chama-
das de celular).

Só em Rio Preto são mais de 19 mil veículos com final placa 1 e  6 devendo IPVA

Setembro registra 26% menos 
casamentos mas indica retomada

Cartórios de Registro Civil re-
gistraram uma queda no núme-
ro de casamentos nos últimos 
meses. Em Rio Preto, segundo 
informações da Assessoria de 
Imprensa da Arpen- SP Asso-
ciação dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Estado de 
São Paulo, em setembro deste 
ano foram 177 casamentos, 
volume 26,5% menor que no 
mesmo mês do ano passado.

A redução de casamen-
tos está diretamente ligada 
à pandemia. Casos como da 
atendente Elis Eduarda Knack 
Moraes, de Rio Preto, que 
precisou remarcara data do ca-
samento de setembro de 2019 
para janeiro de 2021.

Por estarmos enfrentando 
uma pandemia, Elis teme que 
até a data  eles não consigam 
se casar, até que tudo seja con-
trolado. “Se ainda tiver a pan-
demia vamos ter que remarcar 
novamente para 2022”, conta.

Os planos do casal é se 
casar no civil e no religioso, 
seguir com a mesma lista de 
convidados, não fazer cerimô-
nia restrita. Ela e o noivo Luís 
Fernando Ribeiro compraram 
a casa no bairro Fraternidade 
2 em Rio Preto, reformaram e 
foram mobiliando aos poucos. 
Segundo ela, estão com a 
chave desde dezembro do ano 
passado.

Retomada - Embora ainda 
menor que o ano passado, 
casamentos começam a engre-
nar, segundo cartórios. Isso fez 
com que o mês de setembro se 
tornasse o período com mais 
registros de matrimônios desde 
março, superando, inclusive, o 
mês de maio, conhecido tradi-
cionalmente como o mês das 
noivas, neste ano.

Em abril deste ano, foram 
realizados 9.341 casamentos 
em território estadual, número 
52,8% menor que o registrado 
no mesmo mês do ano pas-
sado, quando houve 19.816 
celebrações.

Já setembro foi o mês res-
ponsável pelo recorde do índice 
desde o início da pandemia, 
com 17.239 casamentos feitos 
pelos Cartórios, começando a se 
aproximar das 22.924 uniões 
realizadas no mesmo mês do 
ano passado.

A partir de maio, iniciou-se 
uma gradual recuperação dos 
casamentos, ainda em menor 
número que em 2019, mas com 
forte tendência de aumento, 
quando foram celebrados 9.830 
casamentos no estado, 5,2% a 
mais que o registrado em abril.

Em junho, houve 6,2% a 
mais de celebrações que no 
mês anterior, com 10.435 
registros. No mês de julho, a 
diferença caiu ainda mais, para 
36,1% (20.510 no ano ante-

Janaína PEREIRA

NO CIVIL

rior). Em agosto, a queda dimi-
nui para 30,8% (foram 21.580 
casamentos em 2019).

Andressa Carvalho Garcia, 
de Rio Preto, é recém casada, 
e oficializou a união no dia 11 
de julho deste ano. Ela conta 
que mesmo com a pandemia, 
os preparativos seguiram normal 
e tudo deu certo. “A única dife-
rença foi no cartório, que tinha 
um limite de pessoas,” conta.

Os Cartórios de Registro Civil 
tomaram diversas ações para 
proteger a população nesse 
período de pandemia do corona-
vírus. Protocolos foram adotados 

para que as cerimônias fossem 
realizadas.

Foram determinadas medi-
das para espaçamento entre 
as cerimônias ao longo do dia, 
permissão de entrada apenas do 
casal e de duas testemunhas. 

Segundo Gustavo Fiscarelli, 
Presidente da Associação dos 
Registradores de Pessoas Na-
turais do Estado de São Paulo 
(Arpen-SP), os dados mostram 
que, aos poucos, os brasileiros 
buscam retomar a realização de 
seus planos e o sonho de uma 
vida a dois é uma das metas a 
serem buscadas.

A atendente Elis Eduarda Knack e o noivo Luis Fernando: 
casa pronta aguardando o casamento

Arquivo PESSOAL

Cláudio LAHOS
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O QUE PODE E O QUE NÃO PODE 
NA COBRANÇA DE DÍVIDAS

ORIENTAÇÃO AOS 
CONSUMIDORES 
NA COMPRA 
DO PROTETOR 
SOLAR HÁ LIMITES PARA A COBRANÇA DE DÍVIDAS. O CREDOR NÃO 

PODE COBRAR NO AMBIENTE DO TRABALHO, INFORMAR 
O DÉBITO A PARENTES, AMIGOS OU VIZINHOS NEM LIGAR 

VÁRIAS VEZES AO DIA

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

EDSON  - O FORNECEDOR 
DE UM DETERMINADO 
PRODUTO, ADQUIRIDO 
POR MIM, SE RECUSA A 
TROCÁ-LO POR OUTRO, 
ALEGANDO QUE O DEFEITO 
APRESENTADO É CULPA DO 
FABRICANTE. O QUE DEVO 
FAZER?   

SOS -   Primeiramente, 

a responsabilidade do 
fornecedor é solidária, ou 
seja, tanto ele quanto o 
fabricante são responsáveis 
pelos produtos colocados à 
venda.  Isso signi� ca que, caso 
o consumidor queira exigir a 
troca do produto diretamente 
com o fornecedor, ele poderá 
fazê-lo é o que diz o artigo 18 
do CDC.

EDSON VIEIRA DE ALENCAR – 
APOSENTADO

Com a chegada das altas 
temperatura e um sol 

para cada habitante, por 
conta disso, orientamos os 
consumidores   a  � carem 
atentos à compra do 
protetor solar adequado, já 
que a exposição excessiva ao 
sol é prejudicial à saúde da 
pele.
Ao comprar um � ltro solar, 
é importante observar 
o número do Fator de 
Proteção Solar (FPS) 
indicado para seu tom de 
pele. Pessoas com a pele 
mais clara devem utilizar 
um fator de proteção mais 
alto, enquanto às de pele 
mais escura podem optar 
por FPS menores, porém, 
sempre acima de 15. É 
recomendado também que 
o consumidor leia e siga 
atentamente as instruções 
descritas no rótulo.
Na embalagem deve 
conter informações do 
fabricante e/ou importador; 
composição; data de 
validade; contra indicação; 
nível de proteção; tipo de 
pele; instruções; período de 
exposição ao sol; resistência 
à água e número de registro 
no Ministério da Saúde. 
Em caso de produtos 
importados as informações 
devem estar em português.
Evite a exposição ao sol 
entre 10 e 16 horas, pois a 
intensidade dos raios solares 
é maior nesse horário. O 
produto deve ser usado 
mesmo embaixo do guarda-
sol ou em dias nublados. 
Quando se trata de crianças, 
o ideal é comprar produtos 
especí� cos para elas.
Cuidado com produtos 
caseiros
A utilização de 
bronzeadores e protetores 
caseiros deve ser evitada 
por não obedecerem aos 
critérios técnicos exigidos e 
nem aos padrões adequados 
de qualidade, podendo 
causar danos à saúde. 

Divulgação

Não conseguir 
quitar algumas 
dívidas durante o 
mês faz parte da 

rotina de muitos brasileiros. 
As entidades de defesa do 
consumidor chamam isso de 
superendividamento, ou seja, o 
consumidor compra mais do que 
realmente seu bolso pode pagar 
impulsionado pelo crédito farto, 
mas não barato. 
No entanto, quem vendeu quer 
receber e tem todo direito de 
fazer a cobrança de dívidas. Mas 
há limites para essa cobrança. O 
credor é livre, por exemplo, para 
registrar o nome do inadimplente 
nos cadastros do SPC, SCPC 
e Serasa (onde fi ca por 5 anos 
caso a dívida não seja quitada), 
pode enviar cartas de cobrança 
e até ligar para “avisar” o 
consumidor sobre sua situação 
de inadimplência.
 Mas quando o credor extrapola 
é hora de o consumidor 
“gritar”.  Só que para fazer 
isso é fundamental saber o que 
está certo e o que está errado 
no ato da cobrança de dívidas. 
A informação correta e o 
conhecimento das leis fazem 
muita diferença no trato com o 
credor. 
Nenhuma cobrança, por 
exemplo, pode ser feita no 
ambiente de trabalho, a não ser 
que o credor ligue diretamente 
no celular do inadimplente. 
Há um porém: as ligações não 
podem ser várias vezes ao dia. 
Não se pode falar com parentes 
e vizinhos sobre a dívida de 
terceiros nem mesmo colocar 
banda de música na porta do 
devedor, ação que, por incrível 
que pareça, já foi bem utilizada 
no passado.
O consumidor não pode também 
ser cobrado em seu horário 
de descanso, seja nos fi ns de 
semana, nos feriados e à noite. 
A base para todos estes “nãos” é 
o artigo 42 do Código de Defesa 
do Consumidor (CDC), que 
diz: “Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não 
será exposto a ridículo, nem será 
submetido a qualquer tipo de 
constrangimento ou ameaça.” 
Quem faz a cobrança de dívidas 
se aproveita do desconhecimento 
do cidadão para dizer inverdades. 
Uma delas é que o seu nome 
fi cará “para sempre” nos 
cadastros de restrições ao crédito. 
O parágrafo 1º do artigo 43 do 
CDC estabelece o prazo máximo 
de cinco anos a contar da data 
de vencimento da dívida e não 
da inclusão no SPC, SCPC ou 
Serasa. 
Outra inverdade é que o salário 
poderá ser penhorado caso não 
haja a quitação da dívida. Pura 
balela. Ninguém tem o direito 
de mexer em qualquer tipo de 
rendimento do cidadão. 
Há os que dizem que a dívida 
pode ser cobrada em qualquer 
tempo, mesmo após 20 anos 
do vencimento. As regras de 
temporalidade (ou prescrição) 
estão defi nidas no artigo 206, 
parágrafo 5º do Novo Código 
Civil – “prescreve em 5 anos 
a pretensão de cobrança de 
dívidas líquidas constantes 
de instrumento público ou 
particular”. Nesse item é bom 
fi car atento que a empresa pode 
cobrar a dívida judicialmente. 
A partir do momento em que 
entra com cobrança judicial, a 
dívida não caduca mais, mesmo 
que o tempo para a conclusão 
do processo seja maior que o da 
prescrição do débito.
Por fi m, se a cobrança for 
abusiva, com ameaças, coação, 
constrangimento físico ou moral 
ou qualquer outro procedimento 
que exponha o inadimplente, 
o artigo 71 do CDC determina 
detenção de três meses a um ano 
e multa. Para tanto, o consumidor 
deve denunciar quem o está 
cobrando e isso pode ser feito 
na Delegacia. É preciso juntar 
provas para este procedimento, 
como testemunhas, gravações de 
ligações, etc. Depois, procure os 
órgãos de defesa do consumidor 
ou a própria Justiça e abra 
ação contra a empresa – pode 
ser contra a empresa que está 
fazendo a cobrança ou a da 
dívida original, ou ambas.

RESUMO

O que o credor pode fazer:
• Notifi car você para pagamento 
da dívida, por meio de envio de 
uma carta de aviso de débito da 
Boa Vista;
• Inscrever seu nome nos 
cadastros de inadimplentes, 
como o SCPC (Serviço Central 
de Proteção ao Crédito);
• Protestar o título em um 
cartório de protesto;
• Entrar com uma ação judicial;
• Ligar para você, mas apenas 
nos dias e horários permitidos 
por lei, sem atrapalhar seu 
descanso e lazer;
• Repassar a dívida (venda de 
dívidas ou cessão de crédito) 
para uma outra empresa como 
os popularmente conhecidos 
escritórios de cobrança ou de 
gestão de carteiras em aberto.

O que o credor não pode 
fazer:
• Causar a você constrangimento 
(artigo 42 do Código de Defesa 
do Consumidor);
• Fazer cobrança vexatória 
com constrangimento físico 
ou moral (isto é crime, artigo 
71 do Código de Defesa do 
Consumidor);
• Fazer afi rmações falsas, 
incorretas ou enganosas;
• Falar com seus parentes e 
vizinhos sobre a dívida;
• Segurar um documento pessoal 
ou um bem seu para forçá-lo a 
pagar a dívida
(a não ser que o bem esteja 
vinculado a dívida, como um 
carro, por exemplo).

Dívida prescreve?

De acordo com Código de 
Defesa do Consumidor, o prazo 
para permanência da dívida no 
banco de dados é de cinco anos.
Na prática, isso signifi ca que, 
após esse período, o seu CPF 
deixa de ser exibido no banco de 
dados do SCPC, mesmo se você 
ainda não tiver pagado a dívida.
Porém, ela continua existindo, e 
o credor ainda possui o direito 
de te cobrar por ela, podendo, 
inclusive, entrar com uma ação 
judicial.

ANA CRISTINA   - COMPREI 
UM PRODUTO QUE 
APRESENTOU DEFEITO. O 
FABRICANTE DIZ QUE NÃO 
PODE FAZER NADA PORQUE 
NÃO TEM CULPA PELA 
OCORRÊNCIA DO DEFEITO. 
ISSO É CORRETO?   

SOS -   Não de acordo com 
o artigo 12, do Código de 
Defesa do Consumidor 
((CDC), o fabricante, o 
produtor, o construtor, seja 
ele nacional ou estrangeiro e 

os importadores respondem, 
independentemente de culpa, 
pela reparação dos danos 
ocorridos aos consumidores, 
sejam esses defeitos 
decorrentes de falha de 
projeto, fabricação, construção, 
montagem, fórmulas, 
manipulação, apresentação 
ou acondicionamento dos 
produtos, assim como por 
informações incompletas ou 
inadequadas sobre a utilização 
e os riscos eu ofereçam esses 
produtos. 

ANA CRISTINA BORGES – 
FEIRANTE 

FATIMA  - EFETUEI 
UMA COMPRA E O 
FORNECEDOR DISSE 
QUE A GARANTIA SERIA 
ENVIADA PELO FABRICANTE 
POSTERIORMENTE PELO 
CORREIO. ESTÁ CERTO?

SOS -   Não. O termo de 
garantia deverá ser entregue, 

devidamente preenchido 
pelo fornecedor, no ato 
da compra do produto, 
acompanhado de todas as 
informações, do manual 
de instrução, de instalação 
e de uso do produto em 
linguagem didática, conforme 
estabelecido pelo art. 50, 
parágrafo único.

FATIMA CRISTINA DOS SANTOS 
-DOMESTICA 

ANTONIO CARLOS  - 
O PRODUTO QUE EU 
COMPREI ESTÁ DENTRO DA 
GARANTIA, MAS JÁ FAZ 40 
DIAS QUE O MESMO ESTÁ 
NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
DESDE QUE EU COMPREI ELE 
JÁ ESTAVA COM DEFEITO. O 
QUE EU POSSO FAZER NESSE 
CASO?

SOS -   No caso de o vício, 
ou seja, o problema não ser 
sanado no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, o consumidor 

pode exigir qualquer 
uma destas 33 opções: a 
substituição do produto por 
outro similar, em perfeitas 
condições de uso, a restituição 
imediata da quantia paga, 
devidamente corrigida ou 
o abatimento proporcional 
do preço. Neste último 
caso, o artigo se refere, por 
exemplo, na hipótese de 
vários produtos adquiridos da 
mesma loja. Isso está expresso 
no artigo 18, parágrafo 1ºº, do 
CDC.

ANTONIO CARLOS ROCHA 
-ESTUDANTE 
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EDIÇÃO LIMITADA - Em comemoração ao seu aniversário, 
a empresária Aline Girardi lançou esse delicioso suco de 
uva. 
–NOVO lançamento!

Suco de uva integral:
- Cultivo da uva bordô na Fazenda Amazonas
- Safra limitada com garrafas numeradas
- Usamos 2kg de uva bordô para 750mls de suco
- Sem adição de água e sem adição de açúcar 
- Inúmeros benefícios para saúde

COMEMORAÇÃO - A empresária Aline Girardi é o desta-
que da coluna deste domingo. Uma das mulheres mais 
lindas da sociedade rio-pretense, Aline comemorou ani-
versário esta semana. A coluna deseja felicidades 

VIAJANDO PELO MUNDO  - Sempre de bem com a vida, 
a empresária Rosy Verdi em momento de descontração 

Divulgação
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OUTUBRO ROSA DHOJE E PARCEIROS

Câncer de mama 
também afeta os pets

Criada em 1990, a campa-
nha Outubro Rosa tem como 
objetivo conscientizar e au-
mentar as ações preventivas 
contra o câncer de mama. 
No entanto, não são apenas 
as mulheres que correm o 
risco com a doença. O Con-
selho Regional de Medicina 
Veterinária do Estado de São 
Paulo (CRMV-SP) alertou para 
o risco de câncer de mama em 
cães e gatos.

No Brasil, os tumores de 
mama em animais têm uma 
frequência considerada bas-
tante alta. Em Rio Preto, o 
médico veterinário André Ar-
ruda afirma que chega a fazer 
de seis a dez cirurgias por 

mês para tratar animais com 
essa doença. “É uma patologia 
comum, principalmente em 
animais acima dos seis anos. 
O principal método de preven-
ção é a castração, que reduz a 
diminui para 1% a chance de 
contrair a doença. Raramente 
a gente atende um caso de 
animal castrado com câncer 
de mama”, afirmou.

As primeiras mudanças de 
comportamento que os donos 
devem observar são: tristeza, 
falta de apetite, febres e vô-
mitos. Porém, isso não é uma 
regra, já que, na maioria dos 
casos, os tumores malignos 
agem de forma silenciosa. “O 
dono do animal pode fazer o 
autoexame no pet, para ver 
sente um carocinho na região. 
Outra característica comum 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Há algum tempo parcerias 
entre o Jornal DHoje, pessoas, 
ONGs ou entidades de proteção 
de animais tem amenizado um 
pouco o sofrimento do abandono 
dos pets. Quase que diariamen-
te, na capa da edição impressa, 
o jornal traz a foto e identificação 
de algum animal que esteja para 
adoção.

E tem dado resultado. No 
dia 26 de setembro, foi a vez 
da cachorrinha Baunilha ganhar 
um novo lar. Segundo Daniela 
Cristina Teixeira, do Grupo Vira 
Lata Adoráveis, a cachorrinha 
havia sido abandonada na porta 
da casa de sua vizinha, no centro 
da cidade, e estava no abrigo à 
espera de uma nova família.

Após o anúncio do Jornal 
DHoje, Daniela foi procurada 
por Tatiana Garuti, que queria 
presentear um amigo com uma 
cachorrinha. O amigo, que é 
médico, reside em outra cidade.

O clínico geral Foad Bauab 
Neto, que é de Catanduva, mas 

mora em uma chácara em Icém, 
foi quem adotou a Baunilha, que 
hoje se chama Rapariga. Segun-
do Neto, a cachorrinha é muito 
arteira e como ele mora em 
chácara tem bastante espaço 
para ela brincar. A convivência 
deles já dura uma mês e, se-
gundo o dono, Rapariga já se 
adaptou bem ao local. “Ela está 
destruindo tudo aqui, é muito 
arteira,” brinca.

Daniela, do Grupo Vira Latas 
Adoráveis, diz que a procura para 
adoção é muita e eles costu-
mam verificar sempre as condi-
ções da pessoa que se dispôs a 
adotar. Segundo ela, ainda tem 
cerca de 15 gatos e 6 cachorros 
que ainda não foram adotados.

Vira-latas Adoráveis não é 
um grupo de proteção animal 
nem é ONG. É uma página que 
pertence à  Daniela Teixeira, que 
tem o objetivo de divulgar cães 
e gatos para adoção.

Segundo Daniela ela criou 
a página há cerca de um ano. 
Nesse tempo, todos os dias ela 
faz uma postagem de algum 
cachorrinho(a) ou gatinho(a) e 

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

nesses casos também é o 
animal ficar lambendo a região 
com o tumor”, explicou André.

As cirurgias nestes casos 
podem levar de uma hora e 
meia até três horas, depen-
dendo do tamanho do animal. 
“Fazemos todos os exames 
antes do procedimento cirúrgi-
co e também acompanhamos 
o estado de saúde do animal 
pelos próximos 15 dias, princi-
palmente para constatar se os 
outros órgãos estão normais”, 
comentou o veterinário.

Vale a ressaltar que a maior 
incidência de câncer de mama 
em animais ocorre nas fême-
as, mas segundo os machos 
podem ser afetados. Segundo 
CRMV-SP de 1% a 3% dos 
casos diagnosticados são em 
machos.

André 
Arruda,
veterinário
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em torno de 80% do que ela 
postou, teve resultado e os bi-
chinhos foram adotados e estão 
em novos lares.

A protetora de animais Gisela 
Roberta Velani, da ONG Fauna 
Protetora, informou que tem 
muitos animaizinhos também 
esperando um novo lar. Todos 
os dias, os voluntários da ONG 
resgatam pelas ruas, por isso os 
lares temporários estão lotados. 
“Nossos voluntários conseguem 
abrigar dois, três animais”, 
afirma.

A ONG Fauna Protetora atu-
aliza todos os dias a quantidade 
de animais disponíveis para a 
doação. Cerca de 200 estão 
disponíveis no momento. “Hoje 
o número é esse, mas amanhã 
pode mudar”, afirma.

A Fauna Protetora é uma 
associação sem fins lucrativos, 
fundada em 26 de Maio de 
2007, por voluntários chama-
dos de “protetores”. Todos que 
colaboram pela associação são 
voluntários. O principal objetivo 
é a defesa e o bem-estar dos 
animais abandonados.

Antes Baunilha abandonada, 
agora Rapariga adotada 
ganhou novo lar

Divulgação

Parcerias incentivam 
adoção de animais 

abandonados
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América vence a primeira na Bezinha
Na segunda etapa, o América seguiu melhor no jogo, mas tinha dificuldade na finalização, com a maioria dos chutes indo pra fora. O Tanabi 
não conseguia criar e passou a apostar em chuveirinhos para a área

O América somou seus 
primeiros pontos na Segunda 
Divisão do Campeonato Pau-
lista (Bezinha). A equipe rio-
-pretense bateu o Tanabi por 
um a zero neste sábado (24) 
no Teixeirão. Com o resulta-
do, o grupo 1 fica embolado, 
com o Rubro ficando com os 
mesmos três pontos do Índio 
da Noroeste e o Araçatuba. O 
Bandeirante lidera com seis 
pontos e o Andradina ainda 
não pontuou.

O primeiro tempo come-
çou movimentado, com muita 
correria de ambas as equipes. 
A primeira grande oportunida-
de foi do Tanabi aos três mi-
nutos, com o atacante Índio 
chutando pra fora ao tentar 
encobrir o goleiro Matheus. 
Depois desse lance, o Rubro 
assumiu completamente o 

domínio do jogo. Aos 11 mi-
nutos, Oliveira cobrou falta na 
entrada da área e obrigou Gio-
vani a fazer uma boa defesa.

Os atacantes Ronaldo e 
Berré criavam as principais 
chances do América, que 
obrigou o Giovani a fazer pelo 
menos mais duas boas defe-
sas. O Tanabi, por sua vez, 
tinha dificuldades para sair 
da defesa e apostava na liga-
ção direta. Aos 41 minutos, 
o zagueiro Rodrigo foi para 
área do Índio da Noroeste em 
cobrança e sofreu pênalti. Na 
cobrança, De Paula chutou 
no canto direito do goleiro e 
fez um a zero para os man-
dantes.

Na segunda etapa, o Amé-
rica seguiu melhor no jogo, 
mas tinha dificuldade na 
finalização, com a maioria 
dos chutes indo pra fora. O 
Tanabi não conseguia criar 
e passou a apostar em chu-

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

América vence derbi regional contra Tanabi na tarde de ontem

Fran/ AMÉRICA

EM CASA
Mirassol joga hoje e defende 
invencibilidade de seis jogos

O Mirassol recebe a Por-
tuguesa-RJ neste domingo 
(25), às 19h, em jogo válido 
pela 9ª rodada da série D 
do Campeonato Brasileiro. 
O Leão entra em campo 
defendendo uma invenci-
bilidade de seis jogos na 
competição, incluindo as 
partidas que também jogou 
em casa e não perdeu até 
agora.

Depois de golear o Na-
cional-PR por oito a zero 

no Maião, o Mirassol ficou 
apenas no um a um no Pa-
raná, mantendo o tabu de 
ainda não ter vencido fora 
de casa. “A gente poderia 
ter aproveitado melhor as 
chances que nós tivemos 
no começo do jogo. Conti-
nuamos com essa sina fora 
de casa de ter o controle do 
jogo e não conseguir definir. 
Mas agora é trabalhar e re-
tomar nesse jogo em casa”, 
afirmou o técnico Eduardo 
Baptista.

O duelo contra a Portu-

guesa é um confronto direto 
pelo G-4. O Leão está com 
13 pontos na tabela, contra 
12 dos cariocas. “Nós te-
mos três confrontos decisi-
vos com adversários diretos, 
todos em casa. A gente tem 
que trabalhar forte, entrar 
concentrado para vencer e 
encaminhar a nossa classifi-
cação”, comentou Baptista.

Os outros jogos da chave 
na rodada são entre Ban-
gu x Toledo, Cabofriense 
x Ferroviária e Cascavel x 
Nacional-PR.

Vinícius LIMA

MIRASSOL X 
PORTUGUESA – RJ

SÉRIE D DO 
CAMPEONATO 
BRASILEIRO

DIA: 25/10

HORÁRIO: 19H

LOCAL: ESTÁDIO JOSÉ 
MARIA DE CAMPOS MAIA 
– MIRASSOL

TRANSMISSÃO: 
MYCUJOO

Ficha técnica

Mirassol recebe a equipe da Portuguesa RJ hoje em 
casa a partir das 19h

Agência MIRASSOL

HOJE

Realidade Jovem 
encara o São Paulo

O jogo válido 
pela 3ª rodada, 
será em Cotia, 

a partir das 
14h

O Realidade Jovem entra 
em campo neste domingo (25) 
para enfrentar o São Paulo 
pelo Campeonato Paulista Fe-
minino. O jogo válido pela 3ª 
rodada será em Cotia, a partir 
das 14h.

A equipe rio-pretense chega 
para o jogo depois de tomar 
uma goleada por sete a zero 
diante do Palmeiras. A meia 
Camila, capitã do Realidade no 
primeiro jogo e uma das mais 
experiente da equipe, afirmou 
que o time vem se incentivando 
para superar a derrota.

“Nunca perdemos por um 
placar assim, mas vejo esse 
ano como um período de rea-

ção. Por conta da pandemia, ti-
vemos que ficar um bom tempo 
treinando separadas em casa e 
isso acaba fazendo a diferença 
para as equipes grandes, que 
vem disputando o Brasileiro”, 
afirmou.

Durante o jogo contra o Pal-
meiras, Camila deixou a partida 
ainda na primeira etapa por 

conta de uma lesão no torno-
zelo. De acordo com a atleta, 
embora a torção incomode, 
ela viajará com o elenco para 
a disputa. Ela também falou 
sobre a expectativa de enfrentar 
o Tricolor Paulista, que aplicou 
uma goleada por 29 a 0 contra 
o Taboão da Serra no meio da 
semana.

“É um jogo muito compli-
cado, ainda mais por ser na 
casa delas, onde a gente acaba 
tendo o desgaste da viagem. O 
São Paulo nos últimos anos vem 
construindo uma equipe extre-
mamente forte, com meninas 
da Seleção, e conquistando 
diversos acessos. Será uma par-
tida complicada, mas faremos o 
nosso melhor”, comentou.

Vinícius LIMA

Julia CAZAROTI

SÃO PAULO X REALIDADE 
JOVEM

CAMPEONATO PAULISTA 
FEMININO

DIA: 25/10

HORÁRIO: 14H

LOCAL: MARCELO 
PORTUG AL  GOUVÊA 
(LAUDO NATEL) – COTIA

TRANSMISSÃO: 
FACEBOOK

Ficha técnica

Equipe rio-pretense do Realidade Jovem

veirinhos para a área. Em um 
deles, Messinho aproveitou a 
sobra e quase empatou para 
os visitantes. No fim do jogo, 
o Tanabi acabou ficando com 
um homem a menos devido a 
uma lesão de Rodriguinho e o 
placar se manteve.

“Essa partida foi épica. A 
gente veio com intuito de tirar 
a tristeza que a gente teve 
no primeiro jogo em que a 
gente foi bem, em relação ao 
segundo tempo, em que mere-
cíamos ganhar. Essa vitória vai 
para toda torcida. A Bezinha é 
isso. Não adianta exigir cinco 
a zero, seis a zero. A Bezinha 
é vitória”, afirmou o atacante 
Berré.

O outro jogo da chave será 
neste domingo (25) entre Ara-
çatuba e Andradina. O América 
volta a campo na quarta-feira 
(28) para jogar contra o An-
dradina fora de casa. O Tanabi 
folga nesta semana.



     O No.Cafee acaba 
de ser inaugurado numa 
esquina do bairro Reden-
tora com cardápio inspira-
do no brunch americano, 
com toasts e panquecas. 
A ideia, da empreende-
dora Marisa Borsato, veio 
complementar a iniciativa 
da filha Maisa, estilista da 
Maria`s. 
   As criações da moça 
fazem parte da decoração 
do café, que tem estilo 
lounge com poltronas, 
mesas e imagens ins-
piradoras nas paredes, 
iluminadas por lustres de 
cristal e luminárias retrô. 
    É um local acolhedor 
com som ambiente, wifi 
para se navegar degus-
tando espumante, que 
vem no balde com gelo 
acompanhado de buquês 
de flores naturais. Perfeito 
para o clima rio-pretense 
e a temporada que come-
çou com temperaturas lá 

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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No. Cafee é tendência 
verão no bairro Redentora

CONVERSA COM O PRESIDENTE DA ACIRP 

do Grupo Cene e fundador e 
Diretor Executivo da Kaiser 
Agro. Assumiu o comando 
da Acirp num dos momentos 
mais críticos para a econo-
mia mundial com a chegada 
da pandemia. Ele conversou 
com a coluna sobre esse de-
safio e a intenção de realizar 
festivais gastronômicos na 
cidade, unindo restaurantes 
e afins. 

Comer, Beber e afins Rio 

em cima. 
    A casa é voltada ao 
público A e o menu tem 
opções com requintes de 
sabor, como o toast com 
presunto parma, figo e 
queijo brie acompanhado 
de salada de rúcula ou o 
salmão defumado com 
cream cheese e azeite 
trufado. 

Kelvin Kaiser
Kelvin Kaiser tem 40 anos e 
é o mais jovem presidente da 
Associação Comercial e Em-
presarial de São José do Rio 
Preto (Acirp), que completa 
100 anos neste mês. Forma-
do em Administração com 
ênfase em Comércio Exterior 
pela Universidade Presbite-
riana Mackenzie e com MBA 
Executivo pela Fundação Don 
Cabral. É Diretor Executivo 

    Há ainda sobremesas 
irresistíveis como a pan-
queca americana reche-
ada de banoffee ou com 
nutella e morango. Para 
beber? Pode ser café com 
licor 43, vinho ou sucos. 
   O No.cafee fica na Rua 
Antonio de Godoy, 3686. 
Para reuniões e reservas 
ligue (17) 99788-3197. 

Xavier NETO
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Preto -  Rio Preto é um 
polo regional de comér-
cio e tem uma população 
flutuante de 1,5 milhão de 
pessoas. Qual foi o prin-
cipal desafio no enfrenta-
mento de uma pandemia?
Kaiser - O desafio maior foi 
equilibrar saúde e economia, 
mantendo amparados os 
empresários e respeitando 
todas as questões técnicas 
da Secretaria de Saúde. E 
ainda estamos lutando nesse 
cenário, porque a pande-
mia continua. O equilíbrio 
de forças é essencial para 
vencermos.  Hoje, a Acirp 
possui 15 núcleos de ativi-
dades setoriais que foram 
essenciais na retomada, 
pois ajudaram empresários a 
discutir a melhor maneira de 
voltar ao mercado e apresen-
tar ao Poder Público todos os 
protocolos de funcionamento 
de seus estabelecimentos. 

Comer, Beber e afins - O 
senhor enquanto empresá-
rio é exemplo de sucesso. 
Como define a experiência 
à frente da mais represen-
tativa entidade do setor 
produtivo da região? 
Kaiser - Assumir a Acirp 
é uma grande honra e um 
grande orgulho, mas, soma-
dos a uma grande respon-
sabilidade. O centenário nos 
mostrou claramente isso: o 
tamanho das lutas e con-

quistas que a Acirp teve ao 
longo desses anos em São 
José do Rio Preto. Estar à 
frente da Acirp é também 
uma grande oportunidade 
de continuar esse desenvol-
vimento propondo ideias e 
debates com as principais 
entidades produtivas da 
cidade, junto ao nosso Poder 
Público. 

Comer, Beber e afins - Rio 
Preto terá em breve um 
novo polo de atração na 
área central, com a rei-
nauguração do Mercado 
Municipal. O senhor acre-
dita que a gastronomia 
do centro ganhará mais 
opções?
Kaiser - O Mercadão Mu-
nicipal é um dos principais 
pontos turísticos de nossa 
cidade. A reforma foi um 
grande passo para que 
possamos trazer mais movi-
mento para a área central do 
município, em qualquer horá-
rio. O Mercadão revitalizado 
e, da forma como está sendo 
proposto, com duas praças 
de alimentação seguindo 
modelo parecido com o de 
shoppings, fica extremamen-
te atrativo para que as pes-
soas passem nesses locais e 
consumam lá. E isso faz girar 
a economia como um todo. E 
essa questão agrega, direta-
mente, a lei de liberdade de 
empreender. 

Comer, Beber e afins - Há 
uma tendência nacional 
pelos parklets. O centro 
comporta modelos assim?
Kaiser – Sim. É importante 
lembrar que a Acirp tem pro-
jetos junto ao Poder Público 
para que na área central 
também sejam instaladas 
mesas padrões (de madeira, 
com guarda-sol) para que os 
restaurantes possam atrair 
o seu público para consu-
mir dentro e fora do horário 
comercial. Rio Preto é uma 
cidade quente, então é muito 
agradável no final do dia você 
poder ir ao centro e ficar ali 
na área de convivência. Pre-
cisamos fazer com que esse 
movimento aconteça e o 
centro se torne uma área viva 
e segura de nossa cidade, in-
clusive com novas atividades 
gastronômicas. 

Comer, Beber e afins - Na 
Redentora, bairro que inte-
gra o quadrilátero central, 
temos os melhores points 
de gastronomia e há novos 
surgindo. De que forma a 
Acirp tem apoiado esses 
empreendedores? 
Kaiser - Este foi um dos se-
tores mais prejudicados pela 
pandemia. Junto ao SINHO-
RES, numa junção de forças, 
criamos o Núcleo de Bares e 
Restaurantes que tem a par-
ticipação de 33 empresários 
da área e é bastante ativo, 
planejando e executando 
ações que tragam melhorias 
para o setor. Temos diversos 
planos para transforma Rio 
Preto em uma cidade atrativa 
para eventos e turismo. O 

A Acirp tem projetos para 
que na área central sejam 
instaladas mesas nas ruas

“
”

Está prevista a 
realização de dois 
ou três festivais 
gastronômicos

“

”

Centro de Convenções e 
Eventos é uma realidade que 
a Acirp quer fazer acontecer, 
junto ao Poder Público, nos 
próximos anos – se possível, 
ainda nesta gestão da Acirp. 
Também está prevista a re-
alização de dois ou três fes-
tivais gastronômicos. Nossa 
proposta é unir a categoria 
e discutir possibilidades de, 
em conjunto, trazer melho-
rias para o setor. 

Comer, Beber e afins - A 
melhor gastronomia que já 
provou nas suas andanças 
pelo mundo foi... 
Kaiser - No México e Tai-
lândia. Não gostei muito da 
comida na China; mas nesta 
mesma viagem, passei pela 
Tailândia e adorei a comi-
da. A comida tailandesa é 
fantástica pelos temperos, 
misturas e, principalmente, 
a exuberância de frutos do 
mar.  No México, no período 
em que morei lá (foram três 
meses), a comida me encan-
tou. Mas, é impossível não 
falar da nossa feijoada e do 
churrasco que são os cam-
peões, na minha percepção, 
da nossa comida brasileira 
que é tão rica.
 

O No.cafee
 funciona de 

terça a domingo

O mais pedido: 
toast com

 parma, figo e 
queijo brie

Toast com 
tomate confit e 

ovo molet

A panqueca 
americana com 

nutella e morango
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• 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 por-
tas, mesas e cadeiras da loja de conveniência.

• A maquineta do cartão de crédito, aces-
sada 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 se-
tores, ser mantida a distância mínima de 1,5 
metro do cliente durante a comunicação, mes-
mo que seja necessário levar a maquineta até 
o veículo. 

• A cada novo atendimento e após devolver 
as chaves do veículo para o motorista, passe 
novamente o álcool gel, faça a limpeza da má-
quina 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 res-
piratória, o empregador deve orientá-lo a pro-
curar imediatamente a rede pública de saúde, 
evitando contato físico com outras pessoas.

O Sinpospetro Rio Preto disponibilizou um 
telefone para atender via WhatsApp os frentis-
tas de toda a base territorial. 

Dicas para você,  
frentista, se 

proteger:

17 98200-0078

Feticom fecha 
Convenção do setor 
de Móveis no Estado 

A Feticom (Federação 
dos Trabalhadores nas 

Indústrias da Construção e 
Moveleiro do Estado de São 
Paulo) concluiu as negocia-
ções do setor de Móveis em 
nível estadual.

Segundo Nelson Ioca, pre-
sidente do Siticom (Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção e Mobili-
ária de Rio Preto), o reajuste 
alcançado pela federação foi 
de 2,45%, percentual este 
que definiu o novo piso para 
R$ 1.464,78. 

Ele salienta que a nego-
ciação regional foi fechada 
anteriormente, mas como o 
sindicato como parte da fede-
ração participa da assinatura 
desta convenção para atender 
aqueles locais, empresas e 
cidades aonde não chega à 
representação do sindicato.

Sincomerciários está sorteando 
prêmios para categoria 

O Sincomerciários (Sindicato dos Empregados em Comércio) faz na próxima 
sexta-feira (30) Dia do Comerciário o último sorteio da promoção feita 

pela entidade durante todo o mês de outubro.
No dia serão sorteadas 100 cestas básicas, algumas caixas térmicas e tabuas de 
carnes personalizadas. 
Para participar basta o comerciário está com a sua carterinha associativa 
com a validade em dia. Caso não esteja o trabalhador deve ir até o Centro 
de Benefícios e fazer a renovação – para isso é necessário ter em mãos um 
documento pessoal e o último holerite. 
A secretaria do Centro de Beneficio funciona de segunda à sexta-feira das 8 às 
19 horas e está localizado na Rua Luiz Antônio da Silveira, 717, Boa Vista.
No mês de outubro durante todas as sextas-feiras foram feito o sorteio de 
50 cestas básicas em cada sorteio. Até agora foram 200 comerciários foram 
contemplados.

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

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


