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Gráfica comete 
erro e santinho 
impresso tem
 dois tucanos

Multas por uso de celular 
ao volante crescem 194%

EM RIO PRETO
Idosa pratica exercício

Desde ontem nenhum can-
didato pode ser detido ou pre-
so, salvo em flagrante delito. A 
regra está prevista no parágra-
fo 1º do artigo 236 do Código 
Eleitoral (Lei nº 4.737/1965). 

                           Pág.A3

LANTERNA América perdeu ontem para o Bandeirante jogando em casa, de virada por 3 a 1, 
e com a derrota está na última posiçao do grupo.                                                       Pág.A8               

Exercícios ajudam 
mobilidade na 
terceira idade

As atividades físicas são 
essenciais para a saúde em 
qualquer fase da vida, inclu-
sive na terceira idade. Idosos 
que praticam algum tipo de 
exercício têm menor risco de 
desenvolver doenças e proble-
mas.                      Pág.A8 Escorpião amarelo, o mais comum

Aumentam 
acidentes com 

escorpião
Dados da Secretaria de Saú-

de de Rio Preto mostram que 
em relação ao ano passado o 
número de acidentes por pica-
das de escorpiões no município 
cresceu. No total em 2020 fo-
ram registrados 646 casos até 
o dia 6 de outubro.       Pág.A5

Especialista alerta 
para uso excessivo 
de fones de ouvido

Para conseguir ouvir me-
lhor, muitos acabam utilizando 
o fone de ouvido em vide-
ochamadas. No entanto, a 
exposição prolongada com o 
fone pode causar danos para 
a audição a longo prazo, alerta 
especialista.            Pág.A6

O número de multas por usar 
o celular ao volante em Rio Preto 
triplicou nos primeiros três primei-
ros meses de 2020 em relação ao 
mesmo período do ano passado. 

De janeiro a março de 2019 foram 
1.595 autuações. Já em 2020 esse 
número foi de 4.692. De acordo 
com os dados da Secretaria de 
Trânsito, Transportes e Seguran-

ça, o crescimento foi de 194%.
Na prática o que faz com que o 
trânsito fique mais perigoso, já que, 
ao olhar o aparelho celular, os mo-
toristas tiram totalmente a atenção 

Decoração de 
Natal terá 14 
árvores em 
Rio Preto

As árvores possuem 14 me-
tros e são iluminadas em LED.  
Além das rotatórias, as Praças 
Rui Barbosa e Dom José Mar-
condes também irão receber 
uma decoração especial. A 
árvore de 25 metros no lago 
I da Represa será totalmente 
reformada. O entorno da Swift, 
o paço Municipal, e a ponte 
estaiada, próxima à base da 
Guarda Municipal, também vão 
receber uma decoração espe-
cial de Natal.             Pág.A9

Advogado 
de Olímpia 
morre em 
acidente

Um acidente envolven-
do dois caminhões e um 
carro deixou um advo-
gado morto, na rodovia 
Assis Chateuabriand (SP-
425), em Olímpia, na noi-
te desta sexta-feira, dia 
30. De acordo com a Po-
lícia Rodoviária Estadual 
(PRE), com o impacto a 
vítima perdeu o controle 
do veículo e caiu em uma 
ribanceira.         Pág.A4

Mulher é 
convidada para 

churrasco e 
apanha do ex
Uma mulher de 22 

anos foi agredida pelo 
ex-marido durante uma 
festa de churrasco, na 
noite desta sexta-feira, 
dia 30, em São José do 
Rio Preto (SP). Ela sofreu 
lesões no rosto, braços 
e ainda teve o celular 
quebrado pelo agressor. 
A vítima foi convidada 
para ir ao churrasco pelo 
ex-cunhado.       Pág.A4

Jovem é 
preso com 
105 pedras 

de crack
Um jovem de 21 anos 

foi preso com 105 por-
ções de crack e mais R$ 
40 em dinheiro, na rua 
João Urias Gomes, na Vila 
Toninho, em São José do 
Rio Preto (SP), na tarde 
desta sexta-feira, dia 30.  
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Piracema começa hoje com fiscalização reforçada
Pág. A2

Inclusão de áreas na 
zona urbana será votada

MAIOR COLÉGIO Escola Victor Bastos, no Anchieta, tem o 
maior número de eleitores para votação de Rio Preto. Pág.A3

Candidato só 
pode ser preso 
em flagrante

Pág. A2

das vias e coloca em risco a própria 
vida e também a de outros condu-
tores e pedestres. Em todo o ano 
passado, foram 13.434 autuações.
          Pág.A5
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ARTIGO

O Ensino Médio que os jovens querem e o 
mundo do trabalho precisa

São inúmeros os desafios 
pelos quais os estudantes 
brasileiros têm passado desde 
o início da pandemia do coro-
navírus. No Ensino Médio as 
preocupações se acentuaram 
e novos obstáculos, como a 
migração das aulas presenciais 
para remotas e a mudança de 
data do Enem, somam-se agora 
a um cenário de evasão, que já 
era preocupante. Tendo em vis-
ta este quadro, as discussões 
sobre o ensino médio brasileiro 
ganharam mais espaço no de-
bate público. 

Com Reforma do Ensino 
Médio, as Secretarias de Edu-
cação de alguns estados têm 
até 2022 para reformular os 
currículos. Em São Paulo, as 
mudanças já devem ser vistas a 
partir do próximo ano. O objeti-

vo é, na proposição da Reforma, 
torná-los mais flexíveis, focados 
no interesse dos estudantes, 
com a oportunidade de eles ele-
gerem os itinerários formativos 
para que possam se dedicar nas 
matérias preferidas, diminuindo 
a evasão escolar.

Mas afinal, o que de fato 
os jovens querem? Pesquisas 
apontam que eles almejam 
aprender a partir de experiên-
cias, ou seja, de situações prá-
ticas, desejam aulas dinâmicas, 
com presença de tecnologia 
constante, atividades e oficinas 
culturais, visitas, passeios fora 
da escola, envolvimento com 
a comunidade e participação 
ativa nas decisões escolares. 
Também desejam estar pre-
parados para o Enem, para os 
vestibulares e para o mercado 
de trabalho. 

Por outro lado, é necessário 

MELINA GARCIA CUNHA SANJAR compreender o que o mundo 
do trabalho precisa. Segundo 
o relatório do Fórum Econômi-
co Mundial de 2019 sobre o 
futuro do trabalho, o mercado 
será marcado pelo declínio de 
uma série de funções e tare-
fas que serão automatizadas 
e pelo crescimento de novos 
produtos, serviços e empregos 
que surgirão pela adoção de 
novas tecnologias. O profissio-
nal contemporâneo precisará 
de aptidões socioemocionais, 
capacidade de adaptação, de 
adquirir novas habilidades no 
decorrer da carreira e ter familia-
ridade com tecnologia, como já 
está sendo exigido, com rapidez, 
em função da pandemia.

A boa notícia é que há insti-
tuições de ensino que já conse-
guiram colocar em prática solu-
ções educacionais que atendam 
às necessidades dos jovens e 

das empresas, considerando 
todos esses elementos: a prin-
cipal delas é o desenvolvimento 
por competências, que permite 
aos jovens reconhecerem-se no 
contexto histórico e cultural de 
modo colaborativo, produtivo e 
responsável. 

No Ensino Médio Técnico do 
Senac São Paulo, por exemplo, 
há um modelo que possibili-
ta a integração da educação 
profissional e o ensino médio, 
convergindo os interesses das 
juventudes pela profissionali-
zação. Nele, existe integração 
entre as áreas do conhecimen-
to, superando a centralidade 
das disciplinas e não havendo, 
portanto, aulas isoladas. Os 
alunos estão sendo instigados 
a investigar e a procurar so-
luções por meio de projetos e 
pesquisas, sendo capazes de 
estabelecer relações com o 

saber, capacidades essenciais 
para enfrentar um momento tão 
complexo como esse.

E esse modelo mostra resul-
tados interessantes, formando 
jovens que se preocupam com 
temas importantes, como inclu-
são e tecnologia, e cito alguns 
exemplos, como projeto que 
busca soluções para deficien-
tes físicos com as impressões 
de próteses 3D e o game que 
poderá ser utilizado para que as 
pessoas entendam um pouco 
como alguém que tenha autis-
mo se sente. 

Quem sabe a pandemia 
estimule práticas educacionais 
propositivas, rompendo de vez 
com a concepção cartesiana 
que vem marcando a educação 
básica brasileira até aqui. É 
preciso forçar o limite em busca 
de uma expansão, focada na 
aprendizagem e que atende 

os modelos da era digital na 
qual vivemos. Para que nossos 
jovens possam, em um futuro 
próximo, terminar o ensino 
médio com uma profissão e um 
projeto de vida pronto para ser 
posto em ação. Uma formação 
completa como ser humano, 
cidadão e profissional.

Fontes:

https://www1.folha.uol.com.
br/educacao/2020/06/contra-a-
traso-da-pandemia-governo-de-
-sp-deve-lancar-4o-ano-do-en-
sino-medio.shtml

https://www.startse.com/
noticia/nova-economia/tecnno-
logia-inovacao-futuro-trabalho 

Por Melina Garcia Cunha 
Sanjar, gerente de desenvol-
vimento e responsável pelo 
Ensino Médio Técnico do Senac 
São Paulo.

Leandro Ferreira é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 

mestre em Educação.

leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 199 - outubro de 2020facebook.com/hrecreio

Como você utiliza as redes socias?

Scoob! O Filme
Na maior aventura do Scooby-
Doo até hoje, veja a história 
nunca antes contada de como os 
velhos amigos Scooby e Salsi-
cha se conheceram e como eles 
juntaram forças com os jovens 
detetives Fred, Velma e Daph-
ne para formar a Mistério S.A. 
Agora, com centenas de casos 
resolvidos, Scooby e sua turma 
encaram o seu maior e mais difí-
cil mistério de todos os tempos: 
um plano maligno para liberar o 
cão fantasma, Cérbero, no mun-
do. Enquanto corre para impedir 
esse “apocãolipse” global, a 
turma descobre que Scooby tem 
um legado secreto e um destino 
épico maior do que qualquer um 
podia imaginar.

Direção: Tony Cervone
Gênero: Animação
Distribuição: Warner Bros. Pic-
tures
Disponível nas plataformas di-
gitais: Apple TV, Microsoft, Vivo 
Play, Sky, TMWPix, Vero, Uol 
Play, Watch, Now e Google Play

	 Um	novo	documentário	disponível	na	Netflix	“O	dilema	das	redes”	apresenta	um	vício	comum	dos	dias	
de hoje: o tempo que utilizamos as redes sociais. Eles entrevistaram ex-funcionários de empresas como Face-
book, Twitter e  Pinterest que relataram que o desejo destas empresas é que você utilize suas redes pelo maior 
tempo possível, para apresentar propagandas e vender seus dados e hábitos para empresas. 
 Por exemplo, ao assistir a um vídeo com um simpático gatinho no Facebook, ele registra quanto tempo 
você assistiu e com isso, te oferece outros vídeos relacionados ao tema, da mesma forma que se um assunto 
não desperta o seu interesse, ele simplesmente não o apresentará mais conteúdos semelhantes para você. To-
das as ações que você faz nestas redes sociais são registradas, desde curtidas, páginas acessadas, tempo vi-
sualizando foto, pessoas próximas a você, amigos da sua lista de contato, e busca por produtos e serviços. Por 
isso, o Facebook indica pessoas que você conhece que são próximos a você, seja pela localização do celular 
ou pessoas que estejam em grupos de WhatsApp. São os algoritmos (sequência de ações programadas) que 
te colocam em uma bolha, apenas apresentando pessoas e publicações de assuntos que buscam te agradar. 
Se você gosta de cozinhar e o Facebook perceber isso em seu feed irão aparecer diversas receitas para você. 
	 São	ferramentas	criadas	para	 te	viciar	e	manipular.	O	algoritmo	também	acaba	compartilhando	Fake	
News, uma vez que a máquina nem sempre consegue distinguir uma notícia falsa e acaba viralizando (permitir 
que algo seja compartilhado por um grande número de pessoas). Por meio de sistemas de “recompensa ime-
diata”, como curtidas ou comentários positivos, as redes sociais teriam criado métodos de navegação capazes 
de estimular a circulação de dopamina (um neurotransmissor ligado ao prazer, à alegria e ao bem-estar) em 
níveis sem precedentes. Todo mundo que utiliza rede social já ouviu falar que a Terra é plana ou que as vacinas 
não curam as doenças. Isso causa uma grande desinformação nas pessoas que pode ser utilizado inclusive 
para política ou para mudar a opinião da população sobre um assunto de grande importância social. 
	 Este	documentário	apresentar	excelentes	reflexões	sobre	o	tema.	E	acredite:	os	ex-funcionários	destas	
empresas	não	permitem	que	os	próprios	filhos	utilizem	redes	sociais	e	limitam	o	tempo	dos	mesmos	utilizando	
smartphones.	E	para	finalizar	uma	pergunta:	quanto	tempo	você	ou	seus	familiares	conseguem	ficar	sem	ver	
as redes sociais?

O Dilema das Redes
Direção:	Jeff	Orlowski
Gênero: documentário
Distribuição:	Netflix
Lançamento: 9 de setembro de 2020

Como não se deixar dominar pelas redes sociais
- Controle o tempo que você utiliza as redes sociais;
- Procure ler um livro ou criar momentos de lazer com sua família em seus tempos livres;
-	Desative	as	notificações	de	todos	os	aplicativos;
- Se você utiliza muito a rede social mais do que gostaria, desinstale de seu smartphone;
- Instale as extensões do Google Chrome que removem recomendações e
-	Antes	de	compartilhar	uma	notícia	verifique	a	fonte.

Documentário da Netflix debate o uso excessivo das redes 
mestre em Educação.
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Inclusão de áreas entra em votação final

A pauta da sessão da Câ-
mara na próxima terça-feira 
(03) os vereadores voltam 
a votar os seis projetos do 
Executivo que incluem áreas 
no perímetro urbano de Rio 
Preto, todos terão seu mérito 
apreciado.

Os projetos de lei comple-
mentar somados colocam no 
perímetro urbano áreas que 
juntas equivalem a aproxi-
madamente 281 campos de 
futebol um total de 303,7345 
hectares (ou 3.037.344,5 
m²).

O debate realizado na vota-
ção da legalidade na semana 

passada 16 dos 17 verea-
dores votaram favoráveis as 
inclusões - a discussão dever 
ser mais acalorada durante 
a apreciação do mérito, pelo 
menos três vereadores leva-
ram questionamentos que 
devem fazer parte das falas.

Os projetos envolvem áreas 
que devem receber empreen-
dimentos urbanos, como a 
construção de loteamentos 
residenciais e comerciais, nos 
próximos anos, após aprova-
ção e integração dos terrenos 
na zona urbana do município. 
A estimativa é de 6.154 lotes 
residenciais e mais 319 co-
merciais.

Na justificativa da prefei-

Sérgio SAMPAIO

ELEIÇÕES

ZONA URBANA

Câmara analisa veto a área de 
repouso em empresa privada

Os vereadores votam nesta 
terça-feira (3) veto total do 
executivo a projeto que pro-
punha a criação de condições 
adequadas de repouso aos 
profissionais da saúde privada 
– proposta essa de autoria do 
vereador Renato Pupo (PSDB).

Quase um ano depois de ser 
protocolado o veto o mesmo 
foi colocado na ordem do dia 
para ser apreciado.Na justifi-
cativa do executivo a definição 
da expressão “instituições de 
saúde privada” abrange vários 
tipos de atividades econômicas. 
Fato que obrigaria desde con-
sultórios isolados (psicologia, 
terapia ocupacional, fonoau-
diologia, médico, odontológico, 

dentre outros), até hospitais de 
grande porte. Por conta disso o 
regramento imporia que a fisca-
lização acontecesse em todas 
essas instituições privadas de 
saúde, independente de sua 
tipologia ou classificação mais 
específica.

SAÚDE

A partir deste sábado (31), 
nenhum candidato pode ser 
detido ou preso, salvo em 
flagrante delito. A regra está 
prevista no parágrafo 1º do 
artigo 236 do Código Eleitoral 
(Lei nº 4.737/1965). Pela nor-
ma, postulantes aos cargos de 
vereadores ficam impedidos de 
serem presos nos 15 dias que 
antecedem o primeiro turno 
das eleições, que, neste ano, 
em razão da pandemia de Co-
vid-19, será realizado no dia 15 
de novembro.

Já o parágrafo 2º do dis-
positivo determina que, caso 
ocorra qualquer detenção nes-

Candidato só pode 
ser preso em flagrante

Dois tucanos
Um erro gráfico deixou a equipe de campanha do ex-vereador 

César Gelsi (PSDB, foto), que disputa a eleição para voltar à 
Câmara, preocupada. No verso do santinho de Gelsi foi impresso 
uma colinha, muito utilizada pelos eleitores, com o número do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) e também o do vereador Renato 
Pupo (PSDB), que disputa a reeleição. Se o eleitor usar a coli-
nha existente no santinho, ao invés de votar no Gelsi, deposita 
o voto para Pupo. Gelsi disse, no entanto, que seu eleitorado 
tem o seu número na ponta da língua: “Os eleitores são meus 
melhores amigos da região Norte, que falam meu número com 
a maior facilidade”, diz. O erro gráfico, segundo ele, não vai 
atrapalhar o seu desempenho nas urnas: “Nem um pouco! Estou 
surpreso como este ano os meus pacientes da região Norte estão 
empenhados na campanha. Todos falam ‘nós’ e que ‘nós’ não 
podemos perder essa (eleição)”, frisa, animado. Pupo disse que 
foi um erro gráfico e que o problema já foi solucionado.  

Cara limpa
Anderson Branco (PL) 

já provou por diversas ve-
zes que é bolsonarista de 
carteirinha, inclusive, no 
comportamento. A exemplo 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), ele também 
não gosta de usar máscara. 
O vereador participou da 
sessão da última terça-feira 
sem o uso do anteface, que 
dá segurança para se prote-
ger e também evitar de pas-
sar possível contaminação 
do vírus. Como o vereador 
exerce mandato eletivo, 
queira ou não, influencia 
seus seguidores na rede 
social. Consciência é fun-
damental nesta pandemia.

Aumento de pena
Projeto de lei que tramita na Câmara Federal aumenta pena 

para o crime de receptação o fato de a mercadoria recebida 
ser veículo automotor furtado ou roubado. Neste caso, pelo 
texto, a pena será aumentada de um terço. Atualmente, a 
pena geral prevista para o crime de receptação, no Código 
Penal, é reclusão de um a quatro anos e multa. Com o au-
mento de um terço, a pena máxima poderá ultrapassar cinco 
anos de prisão. A outra causa de aumento de pena prevista 
no projeto diz respeito à adulteração de sinal identificador de 
veículo. Atualmente, o Código Penal prevê reclusão de três a 
seis anos e multa para quem adulterar ou remarcar número de 
chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de 
seu componente ou equipamento. A proposta é do deputado 
Coronel Armando (PSL-SC).

Agarrado  
O governador João Doria 

(PSDB) tem aproveitado o 
espaço político deixado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) e surfa na 
onda da vacina Coronavac, 
produzida pela China em 
parceria com o Instituto Bu-
tantan. Enquanto Bolsonaro 
critica a compra da vacina, 
Doria prometeu adquirir 
100 milhões de doses, com 
recursos do estado, para va-
cinar paulistas e brasileiros 
de outros estados. Mesmo 
achincalhado por ter adota-
do medidas severas contra 
o vírus, aos poucos, Doria 
avança agarrado nas costas 
do presidente.

Torcidas
A segunda pesquisa elei-

toral que o jornal DHoje 
fará em parceira com o FLS 
Pesquisa, com o objetivo de 
identificar o desempenho 
dos 10 candidatos a pre-
feito, está prevista para ser 
rodada nos dias 9 e 10 de 
dezembro. Como vão faltar 
poucos dias para as eleições 
a serem promovidas em 
15 de novembro, os dados 
vão mostrar a realidade de 
intenção de voto do eleito-
rado. Com base nos dados, 
portanto, o leitor terá conhe-
cimento se haverá ou não 
segundo turno. Neste caso, 
existem duas torcidas: para 
ter ou não ter…   

Ações diretas
Em ano de eleições mu-

nicipais, a vida do cidadão é 
mais influenciada por ações 
diretas de prefeitos e pelo 
resultado da votação das 
câmaras de vereadores. Mas, 
no plano geral, é de Brasília 
que saem as legislações e 
que, nas cidades, mostram 
suas causas e efeitos. Essa 
é avaliação do vice-presi-
dente da Frente Parlamentar 
Mista da Micro e Pequena 
Empresa, deputado Joaquim 
Passarinho (PSD-PA). “Tudo 
que votamos na Câmara tem 
repercussão nos municípios. 
Isso se reflete também nas 
eleições para vereadores”, 
diz.

Balaio
Vereadores cumprimen-

taram servidores públicos – 
municipal, estadual e federal 
– pelo dia comemorado em 
28 de outubro. Agora, por 
causa de uma minoria da 
categoria que abusa das re-
galias que seus cargos ofere-
cem, outros se desdobram, 
mas mesmo assim, acabam 
incluídos no mesmo balaio, 
observou o grupo. Renato 
Pupo (PSDB), que também 
é servidor público, disse 
que se algum funcionário 
abusa ao faltar no trabalho, 
a maioria se desdobra em 
suas funções. “O funcionário 
não tem FGTS e nem recebe 
hora extra”, lembrou. 

Alimentação
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) informa que, mesmo 
com as aulas suspensas 
por causa da pandemia, a 
Prefeitura já distribuiu 600 
mil kits, garantindo alimen-
tação aos 28 mil alunos da 
rede municipal de ensino. 
Por meio do Banco de Ali-
mentos, o secretário Pedro 
Pezzuto (Agricultura) diz que 
foram adquiridos R$ 12 
milhões em alimentos, num 
total de 120 toneladas, de 
produtores rurais para dar 
assistência alimentar às 
famílias carentes, atendidas 
pelas entidades assisten-
ciais. Ninguém, portanto, 
passa fome na cidade.

Escola no Anchieta é maior 
colégio eleitoral de Rio Preto
Os três colégios com 

maior número eleitores de 
Rio Preto estão localizados 
na escolas estaduais: Vic-
tor Britto Bastos (Anchieta) 
ZE 268ª, Professora Maria 
Galante Nora (Jardim Belo 
Horizonte) ZE 267ª e Car-
deal Leme (Centro) ZE 125ª. 
Juntos abrigam 16.878 
eleitores.

O Victor Britto Bastos tem 
ao todo 5781 eleitores e 17 
seções, no Galante Nora são 
5.577 eleitores e 17 seções 
de votação e o Cardeal são 
ao todo 5.520 eleitores e 
16 seções.

Ao todo Rio Preto tem 
aptos para votar 322.540 
eleitores dos quais a maio-
ria está na ZE 267ª: são 
141.541 eleitores divididos 
em 363 seções, Na ZE 
268ª outros 102.810 com 
270 seções e a 125ª ZE 
são 88.189 eleitores e 236 
seções.  Ao todo município 
tem 869 seções eleitorais.

Urnas – serão disponi-
bilizadas para as eleições 
municipais do dia 15 de 
novembro 1.015 urnas ele-
trônicas para os eleitores 
de Rio Preto poderem fazer 
sua escolha, das quais 444 
delas irão para as seções da 
267ª ZE, 307 para a 268ª 
ZE e 264 para a 125ª ZE.

Segundo Régis Pistori, 
chefe da 268ª ZE, as ur-
nas eletrônicas devem ser 
carregadas com os dados 
dos candidatos com 15 ou 
10 dias de antecedência 
da eleição em seu primeiro 
turno.

Sérgio SAMPAIO 
redacao@dhoje.com.br

5,7 MIL ELEITORES

Escola Victor Britto Bastos, no bairro Anchieta, é o maior colégio eleitoral de Rio Preto

Arquivo DHOJE

tura autora das propostas 
tiveram a aprovação técnica 
de viabilidade das Secreta-
rias e Autarquias municipais 
que integram o GRAPROURB 
(Grupo de Análise de Projetos 
Urbanísticos) que avaliam que 
as áreas ficam nas proximida-
des de núcleos urbanos.

Os proprietários destas 
seis áreas em contrapartida 
à inclusão das mesmas ao 
perímetro urbano deverão 
pagar juntas ao Fundo de 
Desenvolvimento Susten-
tável a importância de R$ 
14.027.094,00 valores que 
poderão ser utilizados para 
propiciar a realização de obras 
que beneficiem a população.

O executivo desta que este 
espaço proposta pelo projeto 
já é regrado por Resolução 
expedida pela Anvisa (RDC - Re-
solução de Diretoria Colegiada 
- 50/2002). Regramento que 
pode trazer questionamentos 
quanto à constitucionalidade 

ou legalidade caso a proposta 
viesse a ser sancionada terá de 
ser cumprida na integra.

Na proposta do vereador 
os locais terão que ser: areja-
dos, com mobiliário adequado, 
dotado de conforto térmico e 
acústico, equipamentos com 
instalações sanitárias e área 
útil compatível com o número 
de trabalhadores em serviço.

O parlamentar na sua jus-
tificativa na época da apre-
sentação do projeto salientou 
que o mesmo visava “oferecer 
aos profissionais da saúde um 
espaço de descanso a fim de 
amenizar a longa jornada de tra-
balho, preservando a integrida-
de física desses trabalhadores, 
bem como das pessoas por eles 
assistidas”.

Oferecer aos profissionais da saúde um 
espaço de descanso a fim de amenizar a 
longa jornada de trabalho, preservando a 
integridade física desses trabalhadores, 

bem como das pessoas por eles 
assistidas

“

”

se período, o preso deverá ser 
conduzido imediatamente à 
presença do juiz competente, 
que, se verificar qualquer ilega-
lidade na detenção, “a relaxará 
e promoverá a responsabilidade 
do coator”.O objetivo da medida 
é garantir o equilíbrio da disputa 
eleitoral ao prevenir que prisões 
sejam utilizadas como manobra 
para prejudicar um candidato 
por meio de constrangimento 
político ou o afastando de sua 
campanha.

No pleito deste ano, estão 
em disputa apenas os cargos 
de vereador e prefeito. Por se 
tratar de Eleições Municipais, os 
eleitores que estão no exterior 
não estão obrigados a votar.

Da REPORTAGEM

Sérgio SAMPAIO
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O período da Piracema na 
região terá início hoje,  dia 1° 
de novembro, e vai até 28 
de fevereiro de 2021. Nesta 
sexta-feira, o comando do 4º 
Batalhão de Polícia Ambiental 
de Rio Preto anunciou que 
vai intensificar o Policiamento 
Ostensivo Ambiental nas áreas 
de pesca. Durante a piracema, 
os peixes nadam contra a 
correnteza para desovar nas 
cabeceiras do rio e se reprodu-
zirem. Como eles gastam muita 
energia, ficam mais propícios a 
serem capturados. Portanto, o 
período serve para preservar a 
reprodução das espécies.

Nesse período de fiscaliza-
ções, os policiais ambientais 
verificarão se os pescadores 
estão adotando as orientações 
impostas na Instrução Norma-
tiva do Ibama  de Nº 25, de 
01 de setembro de 2009, que 
estabelece as normas para a 
pesca  no período de reprodu-
ção natural dos peixes na bacia 
hidrográfica do Paraná.

Segundo o Comandante 
do 4º Batalhão de Polícia Am-
biental de Rio Preto, Tenente 
Coronel Fabiano Ferreira do 
Nascimento, nada mudou em 

Piracema começa hoje e Ambiental 
promete patrulhamento ostensivo

Janaina PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

relação à Piracema do ano 
passado. Continua proibida a 
captura de espécies da fauna 
da nossa região, como corimba, 
piau, traíra, barbado, entre ou-
tras espécies, sendo permitida 
a pesca, na quantidade máxima 
de 10 quilos mais um exemplar 
por pescador amador, de espé-
cies que não são provenientes 
da Bacia do Paraná, como cor-
vina, tilápia, tucunaré, zoiudo, 
carpa. “É permitida a utilização 
de iscas de peixes vivos, desde 

que oriundos de criações e 
acompanhados de nota fiscal 
ou nota do produtor”, afirma.

O capitão do 4º Batalhão, 
Alessandro Daleck, lembra que 
pesca subaquática é termi-
nantemente proibida durante 
a piracema, bem como o uso 
de materiais perfurantes como 
arpão, arbalete, fisga e lança.  O 
uso de embarcações, segundo 
ele, somente é permitido nas 

represas e nos rios somente 
pesca no barranco.

De acordo com Daleck, 
quem desrespeitar as regras 
pode ser multado e até pre-
so. “Quem for surpreendido 
pescando irregularmente, será 
multado no valor de

R$ 700 acrescidos de R$ 20 
por quilo de peixe apreendido,” 
afirma Daleck.

Ainda de acordo com Daleck 

quem for pego pescando duran-
te a Piracema terá os instru-
mentos utilizados apreendidos, 
como varas, molinetes, barcos 
e motores de popa e responderá 
pelo crime de pesca com pena 
de 1 a 3 anos de detenção.

Pescadores profissionais 
e comerciantes da pesca tem 
até o segundo dia útil do mês 
de novembro para apresentar 
a declaração de estoque dos 

peixes in natura, congelados 
ou resfriados, provenientes de 
águas continentais.

A Polícia Ambiental ressalta 
que quem tiver informações de 
eventuais denúncias podem ser 
feitas por telefone ou pessoal-
mente nos quarteis da Policia 
Militar Ambiental. Os telefones 
são 0800 113560 do Disque 
Ambiente  e 0800 0555190 
do Disque PM.

Quem for 
surpreendido 

pescando 
irregularmente, 
será multado no 

valor de
R$ 700 acrescidos 

de R$ 20 por 
quilo de peixe 

apreendido

“

”
Policia Ambiental vai fiscalizar pesca ilegal durante período da Piracema
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Advogado morre após 
carro cair em ribanceira

Um acidente envolvendo 
dois caminhões e um carro 
deixou um advogado morto, na 
avenida Assis Chateuabriand 
(SP-425), em Olímpia, na 
noite desta sexta-feira, dia 
30. De acordo com a Polícia 
Rodoviária Estadual (PRE), com 
o impacto a vítima perdeu o 
controle do veículo e caiu em 
uma ribanceira.

Ainda conforme a polí-
cia, a vítima Mário Francisco 
Montini, de 56 anos, seguia 
pela via quando foi atingido 
por um dos caminhões e caiu 
na ribanceira. Ele morreu no 
local, enquanto sua esposa foi 

socorrida com ferimentos leves 
e encaminhada ao hospital da 
cidade.

Os motoristas dos cami-
nhões sofreram apenas feri-
mentos leves. A OAB de Olímpia 
lamentou a morte de Mário 
com um comunicado. “É com 
imensa tristeza e pesar que 
a Diretoria da 74ª Subseção 
da OAB de Olímpia e todos os 
advogados recebe a notícia da 
morte do amigo, conselheiro e 
colega Mário Montini. A OAB 
se despede desse brilhante 
advogado, escritor e poeta que 
contribuiu com nossa classe.” 
O caso agora será encaminhado 
a Polícia Civil para investigar as 
causas do acidente.

Franklin CATAN

ACIDENTE FATAL 

Advogado perdeu controle após caminhão bater 
no carro e despencar em ribanceira

LEANDRO CABELO/OLIMPIA24HORAS

Convidada para churrasco 
mulher apanha do ex-marido

Uma mulher de 22 anos foi 
agredida pelo ex-marido duran-
te uma festa de churrasco, na 
noite desta sexta-feira, dia 30, 
em São José do Rio Preto (SP). 
Ela sofreu lesões no rosto, 
braços e ainda teve o celular 
quebrado pelo agressor.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima foi 
convidada para ir ao churrasco 
pelo ex-cunhado., quando o  
ex-marido chegou à residência 
e já começou agredi-la, além 

de jogá-la no chão. Levou ela 
para a rua em frente da casa, 
e ainda bateu mais na mulher, 
além de ter quebrado o celular 
dela.

Após as agressões, ele 
fugiu. A mulher procurou o 
Plantão Policial e, segundo in-
formações do boletim, já tinha 
uma queixa de medida proteti-
va contra o ex-marido, que já 
tinha lhe agredido outras vezes.

O caso será encaminhado à 
Delegacia de Defesa da Mulher 
(DDM) para continuar com os 
processos.

Franklin CATAN

DDM INVESTIGA 

Caso foi registrado no Plantão Policial

Jovem é preso por tráfico de drogas

Um jovem de 21 anos foi 
preso com 105 porções de cra-
ck e mais R$ 40 em dinheiro, 
na rua João Urias Gomes, na 
Vila Toninho, em São José do 

Rio Preto (SP), na tarde desta 
sexta-feira, dia 30.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os policiais faziam 
patrulhamento quando avista-
ram um rapaz em atitude sus-
peita, ao se aproximarem, ele 

Franklin CATAN percebeu a viatura e jogou uma 
sacola no chão, e a ação foi per-
cebida pela equipe policial que 
encontrou 73 pedras de crack.

Ao ser questionado, o jovem 
negou, mas já era conhecido no 
meio policial por tráfico de dro-

gas. Em busca por mais drogas 
no local, os policiais encontra-
ram outra sacola com mais 32 
porções de entorpecente em um 
terreno baldio.O jovem foi en-
caminhado ao Plantão Policial, 
onde foi preso em flagrante.

VILA TONINHO

PESCADORES

Arquivo DHOJE
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Número de multas por uso de 
celular ao volante cresce 194%
O número de multas por 

usar o celular ao volante em 
Rio Preto triplicou nos primeiros 
três primeiros meses de 2020 
em relação ao mesmo período 
do ano passado. De janeiro a 
março de 2019 foram 1.595 
autuações. Já em 2020 esse 
número foi de 4.692. De acordo 
com os dados da Secretaria de 
Trânsito, Transportes e Seguran-
ça, o crescimento foi de 194%.

O prática faz com que o 
trânsito fique mais perigoso, já 
que, ao olhar o aparelho celular, 
os motoristas tiram totalmente 
a atenção das vias e coloca em 
risco a própria vida e também a 
de outros condutores e pedes-
tres. Em todo o ano passado, 
foram 13.434 autuações.

“Dirigir com segurança exige 
total atenção do motorista. Ao 
utilizar o celular no volante o 
foco que deveria estar no trân-
sito é desviado, situação pro-
pícia para acidentes” ressalta 
o secretário de Trânsito de Rio 
Preto, Amaury Hernandes.

De acordo com o Detran 
(Departamento Estadual de 
Trânsito), pesquisas indicam 

que a combinação celular e 
direção pode ser tão perigosa 
quanto beber e dirigir. Enviar 
mensagens de texto, por exem-
plo, retarda em 35% a reação 
do motorista.

O Código de Trânsito Brasi-
leiro prevê que ao dirigir um ve-
ículo utilizando celular ou fones 
de ouvidos conectados a algum 
dispositivo sonoro é infração 
gravíssima. A multa para os in-
fratores é de R$ 293,47, além 
de sete pontos na CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação).

Para cometer a infração não 
é preciso estar com o aparelho 
ao ouvido. “Mesmo que não 
seja necessário manusear o 
telefone para conversar, o ideal 
é estacionar o veículo em um 
local seguro porque a conversa 
em si, mesmo quando está 
em viva voz, pode distrair o 
condutor”, afirma Coca Ferraz, 
professor da USP e coordenador 
do Núcleo de Estudos de Segu-
rança no Trânsito.

Para o especialista, além de 
fiscalizar e multar, para coibir 
esse hábito é preciso  reali-
zar campanhas de educação, 
instruir os motoristas sobre os 
fatores de risco para acidentes 
no trânsito.

Tatiane PIRES
redacao@dhoje.com.br
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Planilha1

Janeiro a Março de 2020

Dirigir veículo segurando telefone celular 3.408

Dirigir veículo manuseando telefone celular 1.135

Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular 149

Total= 4.692

Janeiro a Março de 2019

Dirigir veículo segurando telefone celular 970

Dirigir veículo manuseando telefone celular 475

Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular 150

Total= 1.595

Janeiro a Dezembro de 2019

Dirigir veículo segurando telefone celular 9.415

Dirigir veículo manuseando telefone celular 3.381

Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular 638

Total= 13.434

Página 1

Temperaturas elevadas for-
mam o ambiente ideal para 
a procriação dos escorpiões, 
que costumam causar mais 
acidentes nessa época. No 
total em 2020 foram registra-
dos 646 casos até o dia 6 de 
outubro.  Em janeiro teve um 
aumento em relação ao ano 
de 2019, foram registrados 91 
casos  contra 65. Em fevereiro 
63 casos esse ano, em 2019 
apenas 35.

Dados da Secretaria de Saú-
de de Rio Preto mostram que 
em relação ao ano passado o 
número de acidentes por pica-
das de escorpiões no município 
cresceu.

Em março 74 casos, sendo 
apenas 40 no ano passado, já 
em abril foram 62  contra 40 
casos anos passado. Maio 82 

Acidentes com escorpiões crescem 
este ano e chegada do calor 

casos contra 35 do ano pas-
sado, em o número de casos 
saltou para 99 -  foi o mês que 
mais teve acidentes por pica-
das de escorpiões na cidade 
- enquanto no passado foram 
registrados  33 casos. Julho 55 
casos em 2020, e 48 no ano 
passado, agosto 66 contra 57 
em 2019.

No mês passado, foram re-
gistrados 54 casos de acidentes 
por picada de escorpiões, o 
número diminuiu em relação ao 
ano anterior que registrou 67 
casos. Em outubro de 2019, 

64 casos registrados pela Se-
cretaria de Saúde e nesse mês 
apenas 1 caso foi registrado 
até o dia 06 segundo balanço 
divulgado pela pasta. No final de  
2019 os números registrados 
foram 74 para novembro e 68 
para dezembro. O Padre Leonil-
do Pierin, da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, do bairro 
Itapema Zona Norte da cidade, 
foi picado por um escorpião 
amarelo em outubro, um dos 
considerados mais venenosos. 
Segundo ele, o escorpião estava 
embaixo dos objetos escondido. 

“Chegando na unidade fizeram 
o bloqueio e me deram medica-
ção para passar a dor”, afirma 
o padre.

O supervisor de área da 
Vigilância Ambiental de Rio 
Preto, Paulo Rodrigo de Al-
meida orienta que para evitar 
acidentes é necessário ter 
alguns cuidados básicos como 
vedar todas as saídas de esgo-
tos da residência, bem como 
vedamento de ralos, caixas de 
gordura, tanques e soleiras de 
portas, evitar plantas próximas 
às paredes das casas, retirar o 

entulho, evitar acúmulo de te-
lhas acumuladas nos quintais, 
assim como rebocar as paredes 
para evitar que eles utilizem as 
frestas dos tijolos como abrigos.

Calçados devem sempre 
verificar antes de colocar assim 
como as roupas devem chaco-
alhar antes de vesti-las.

Locais com acúmulo de 
lixo, mato alto e restos de 
construção, por exemplo, são 
propícios aos escorpiões, já que 
o ambiente assim atrai também 
outros insetos como as baratas, 
um dos os alimentos preferidos 

do aracnídeo.
Paulo explica que ao limpar 

a casa é sempre bom jogar 
com cuidado água quente, que 
isso faz com que os escorpiões 
morram se tiver em algum lugar 
do imóvel. E não recomenda o 
uso de venenos, somente em 
casos extremos.“As pessoas 
precisam ter muita atenção 
principalmente nas lavande-
rias”, afirma Paulo.

Segundo Paulo, eles apare-
cem em restos de lixo, mas a 
maior parte está vindo da rede 
de esgoto, ambiente propício 
para procriação.

Sabemos que os escorpiões 
têm hábitos noturnos, os prin-
cipais predadores dos são aves 
como as galinhas, porém elas 
possuem hábitos diurnos.

Lagartos, corujas, gambás, 
sapos também têm os escorpi-
ões no cardápio, mas eles são 
mais raros na área urbana.

Janaina PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

646 CASOS

O supervisor de área da Vigilância Ambiental de Rio Preto, Paulo Rodrigo de Almeida 
orienta que para evitar acidentes é necessário ter alguns cuidados básicos como vedar 

todas as saídas de esgotos da residência, bem como vedamento de ralos, caixas de 
gordura, tanques e soleiras de portas, evitar plantas próximas às paredes das casas, 

retirar o entulho, evitar acúmulo de telhas acumuladas nos quintais, assim como 
rebocar as paredes para evitar que eles utilizem as frestas dos tijolos como abrigos
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A RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO DE 
COMUNICAÇÃO, DO ANUNCIANTE E DA 

AGENCIA PUBLICITÁRIA, PERANTE O 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROCON-SP 
MULTA NESTLÉ 
EM MAIS DE 10 
MILHÕES

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

ARLETE  - RECEBI UM 
CARTÃO DE CREDITO, 
MAS O MESMO NÃO FOI 
SOLICITADO, O QUE DEVO 
FAZER?   

SOS -   Prática muito comum 
nos dias de hoje, entretanto, 
se você receber um cartão 
de crédito sem ter solicitado 
e não desejar com ele 
permanecer, inutilize-o e 
comunique à administradora 
ou ao banco, pedindo seu 

imediato cancelamento. 
Pelo Código de Defesa do 
Consumidor, esse cartão é 
considerado amostra grátis e o 
consumidor não tem sobre ele 
qualquer obrigação. Se alguma 
taxa for paga sem utilização do 
cartão, a cobrança é indevida 
e é possível exigir a restituição 
desse valor em dobro, sem 
prejuízo de possíveis danos 
materiais ou morais que 
poderão ser avaliados pelo 
Juiz.

ARLETE VIEIRA SALES – Auxiliar 
de Escritório

O Procon-SP multou a 
empresa Nestlé Brasil 

Ltda. em R$ 10.255.569,96, 
valor máximo estipulado 
pelo Código de Defesa do 
Consumidor, em razão de 
no produto Crunch Cereal 
Nestlé, caixa com 330g, a 
empresa não respeitar regra 
para rotulagem prevista 
em Resolução RDC 259 
de 20/9/02 da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA.
A referida regra prevê 
que os ingredientes que 
compõe o alimento devem 
ser declarados em ordem 
decrescente da respectiva 
proporção. Por desrespeitar 
esse regulamento a empresa 
infringiu o CDC por 
expor a venda produto 
em desacordo com 
norma regulamentar de 
apresentação.
A multa é aplicada por meio 
de processo administrativo 
e a empresa tem direito à 
defesa. O valor da multa, 
de acordo com o CDC, é 
estimado com base no porte 
econômico da empresa, na 
gravidade da infração e na 
vantagem obtida.

Divulgação

Empresa não respeitou 
regra para rotulagem 
prevista em legislação

De acordo com 
artigo 30 do 
Código de Defesa 
do Consumidor, 

qualquer forma de informação 
divulgada mediante oferta e 
publicidade, obriga o fornecedor 
que a fi zer veicular ou dela se 
utilizar e integra o contrato que 
vier a ser celebrado, ou seja, 
prometeu tem que cumprir.  
Esta responsabilidade se atrela 
aos princípios da boa-fé e da 
razoabilidade.
Nesse contexto, não pairam 
dúvidas a respeito da 
responsabilidade pelo veículo de 
comunicação. Alguns alegam, ser 
apenas da agencia publicitária, 
outros do anunciante baseando-
se na tese de que a mensagem 
publicitária é decorrência do 
direito à liberdade, que por sinal, 
é momento fundamental do 
fornecimento dos produtos/
serviços ao mercado. Verifi ca-se 
então, ““a responsabilidade será 
imputada em desfavor do veículo 
de comunicação cuja conduta 
demonstrar-se incompatível com 
o princípio da razoabilidade, que 
se encontra implícito em todo 
o microssistema instituído pelo 
CDC -  Código de Defesa do 
Consumidor. 
Ademais, é obrigatória a reparação 
de danos quando confi gurada a 
culpa do veículo de comunicação, 
bem como, do anunciante e da 
agência publicitária nos termos do 
CDC.
Em outras palavras, aquilo que 
se informa ou anuncia, como 
virtude do produto ou do serviço, 
poderá ser tomado em favor 
do consumidor com caráter de 
obrigação do fornecedor, tão 
seriamente quanto se tais virtudes 
constassem de um contrato
Origina-se como responsabilidade 
solidária, pois tanto o anunciante, 
a sua agencia e o veículo de 
comunicação são responsáveis 
pelos danos que o anúncio 
publicitário causar.

 PROPAGANDA
A propaganda tem por fi nalidade 
e objetivo de atingir o público 

alvo, é então uma tarefa específi ca 
da comunicação, ao menos por 
um determinado período. Assim, 
ela procura informar, persuadir 
ou lembrar. É defi nida como 
propagação de princípios e teorias.
Por isso, afi rmam-se que a 
propaganda, é toda e qualquer 
modalidade paga de apresentação 
e promoção não pessoal de ideias, 
produtos, serviços, realizados por 
um patrocinador identifi cado.
Embora o Código de Defesa 
do Consumidor não disciplina 
juridicamente a propaganda, 
mas não obstante sendo esta, 
lei fundamental do mercado, 
apenas poderá ser aplicado 
quando presentes o aspecto do 
convencimento do produto/
serviço constante de qualquer 
mensagem publicitário ou 
divulgação de uma atividade 
econômica com fi nalidade de 
lucros ou amparo da publicidade, 
assim, uma óbvia de relação 
de consumo amparada por um 
fornecedor constante no artigo 3º, 
caput, do CDC.

PUBLICIDADE
Publicidade deriva de público 
e designa a qualidade do que é 
público. Um ato de tornar público 
um fato, uma ideia.
Ademais, o Código de Auto-
regulamentação publicitária 
defi ne a publicidade comercial 
como “toda atividade destinada 
a estimular o consumo de bens 
e serviços, bem como promover 
instituições, conceitos ou ideias.

A REGULAMENTAÇÃO 
PUBLICITÁRIA E O 
CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR
A veiculação da publicidade 
enganosa e abusiva, como ilícitos 
em realidade, reforçam o regime 
ético da publicidade inseridos nos 
artigos: 30,35,36 e 38 do CDC.
A doutrina prega que o 
consumidor antes de tudo é 
vulnerável e hipossufi ciente.
É notório que o Código 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor, inovou ao introduzir 
a publicidade na seção II que trata 
“Da oferta”, como declaração 
unilateral de vontade, obrigação 
pré-contratual, que caracteriza 
o vínculo com o fornecedor e 
automaticamente proporciona 

ao consumidor a possibilidade 
de exigência daquilo que foi 
anunciado.
Conclui-se, que a publicidade 
deve ser independente do efeito 
da mensagem ser considerada 
como fonte de obrigação jurídica, 
assim possuirá caráter com 
deveres e obrigações decorrentes 
das mensagens veiculadas, 
independentes de seu conteúdo.
Em geral, quanto à natureza 
jurídica, o CDC foi feliz em sua 
redação, pois se entende que 
uma vez veiculado o anuncio, 
automaticamente já caracteriza a 
obrigação pré-contratual, tendo 
como sujeito ativo o consumidor, 
decorrente de sua aceitação da 
matéria anunciada, e no lado 
passivo da relação o anunciante 
(art. 30).
Ademais, importante ressaltar que 
o código regulou através do artigo 
35 os dispositivos que poderão ser 
utilizados caso não seja cumprido 
aquilo que fora anunciado.
Ressalva-se a matéria em todos 
os âmbitos da publicidade seja ela 
enganosa, abusiva, publicidade-
oferta sendo omissa/comissiva de 
informação, simulada ou mesmo 
comparativa.

IMPEDIMENTOS 
PUBLICITÁRIOS 
PROIBIDOS PELO 
CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR

A publicidade tem vasta infl uência 
diante do consumidor. Em 
virtude disto deve ser utilizada 
pelos fornecedores de forma 
sadia, sem infringir o contido no 
artigo 37 do Código de Defesa 
do Consumidor, bem como, o 
disposto nos artigos 63 a 69 do 
mesmo diploma legal, entre outros 
que disciplinam a publicidade.
Publicidade ilícita é crime, 
conforme os ditames legais. 
Visto isto, vislumbra-se da força 
persuasiva publicitária, pois o 
legislador considerou como crime 
a publicidade ilícita.
Contudo, as técnicas publicitárias 
não podem induzir o consumidor 
a erro. Existe também o 
merchandising que é a publicidade 
de produtos ou serviços 
impressos em sua situação 
normal de consumo, sem declarar 
ostensivamente a marca.

LARISSA  - O QUE FAZER SE 
MEU NOME FOR COLOCADO 
NUM CADASTRO DE 
INADIMPLENTES (SPC, 
SERASA) SEM QUALQUER 
AVISO?

SOS -   A lei estabelece 
a necessidade de uma 
comunicação previa por 
escrito (carta, telegrama ou 
fax), justamente para dar ao 
consumidor a oportunidade 
de saldar seu débito ou se 
defender, prevenindo maiores 
danos. Se tal providência não 
for tomada pelos interessados, 
você deve apresentar uma 
reclamação por escrito ao 
fornecedor que agiu assim 
(loja, banco ou assemelhado). 

Depois do pagamento, exija 
a retirada do seu nome do 
cadastro de inadimplentes, 
tendo o fornecedor o prazo 
de cinco dias para assim 
proceder. A Justiça tem 
sido implacável com os 
fornecedores, principalmente 
os bancos, que, 
desrespeitando os direitos 
dos consumidores, retem 
seus nomes aleatoriamente 
para SPC e SERASA, sem 
oportunidade de defesa. 
E o pior: muitas vezes sem 
motivo, pois o consumidor 
já liquidou o débito. Muitas 
empresas e bancos tem  sido 
condenadas a pagar altas 
somas por danos patrimoniais 
e morais contra o consumidor.

LARISSA DE MORAES – Secretária

JOSÉ LUIS  - O LOJISTA 
PODE SE RECUSAR A 
TROCAR UM PRODUTO 
COM DEFEITO QUE ESTAVA 
EM PROMOÇÃO? 

SOS -   O fato da oferta 
caracterizar “promoção 
não exclui a garantia legal. 
Esta garantia prevalece 

em qualquer situação. 
Atente-se, todavia, para 
vendas de produtos com 
defeitos (vícios). Desde que 
o documento � scal descreva 
esses vícios e o consumidor 
conscientemente os aceita, 
não há como reclamar. O 
vício era conhecido e o preço 
proporcional.

JOSÉ LUIS MAGALHAES – Auxiliar 
de enfermagem



  

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

FAMILIA AUMENTOU  - Nasceu Luisa, a princesinha é a 
nova paixão de Celinha Chacra, de Araçatuba. Eu sou do 
tempo da Odete, colunista social de Araçatuba. Grande 
Odete!

FILHO DE FAMOSOS - Pedro Arthur, fi lho do ator André 
Gonçalves com a atriz Myrian Rios, está com 18 anos. A 
semelhança entre pai e fi lho tem chamado a atenção e 
impressionado fãs nos últimos dias.

Facebook 

RAINHA  -  Ivete Sangalo salvou um menino de um afo-
gamento no mar da Bahia. A história foi contada no Twit-
ter na última segunda-feira (26) pela tia do garoto, Alice, 
que disse que a cantora, que estava surfando com o fi -
lho, Marcelo, na praia, não se identifi cou no momento do 
ocorrido.

ANIVERSARIANTE - No dia 24 outubro, a cidade de Ma-
naus completou 351 anos. Parabéns!

FILHO DE FAMOSOS 2  - Filho caçula de Patricia Abrava-
nel é clicado com look estampado e chama a atenção de 
internautas. O visual da criança chegou a ser comparada 
com as roupas usadas pelo avô Silvio Santos em perío-
dos de férias.

ENCONTRO  - Atriz Glamour Garcia abraça forte a colu-
nista, Aninha Monteiro 

VIAJANDO  - O jornalista Daniel Rondano deu um pulo 
na capital paulista para desfrutar dos lugares chiques da 
cidade, e é claro que ele não deixaria de passar no Jo-
ckey Club, para assistir a uma corrida de cavalo e tomar 
uns bons drinks. 

Com aumento do contato online, 
médico alerta para uso excessivo 

de fones de ouvido

Com o início da pandemia 
do Covid-19 no Brasil, muitos 
hábitos precisaram ser altera-
dos. Entre eles estão a forma 
que são realizadas as aulas 
e as reuniões, geralmente 
por videoconferências. Para 
conseguir ouvir melhor, muitos 
acabam utilizando o fone de 
ouvido nestas videochama-
das. No entanto, a exposição 
prolongada com o fone pode 
causar danos para a audição 
a longo prazo.

“O ideal seria fazer estas 
videoconferências sem a uti-
lização do fone, apenas com 
o som ambiente. No entanto, 
eu entendo que quando tem 
muitas pessoas no vídeo aca-
ba ficando difícil escutar todo 
mundo. Para esses casos, 
o recomendado é utilizar os 
fones em formato de concha 

(headphone), que são menos 
prejudiciais”, comentou o 
otorrinolaringologista Evandro 
Marton da Silva, do Instituto 
Sacchetin.

De acordo com dados do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), mais 
de 9,7 milhões de pessoas no 
Brasil apresentam algum grau 
de deficiência auditiva. Desse 
total, cerca de 2,2 milhões 
têm deficiência auditiva em 
situação severa e, entre estes, 
344,2 mil são surdos. Se-
gundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), estima-se 
que até 2050 mais de 900 
milhões de pessoas, ou 1 em 
cada 10, terão perda auditiva 
incapacitante.

De acordo com Marton da 
Silva, do Instituto Sacchetin, 
a perda auditiva é uma dis-
função que pode existir desde 
o nascimento ou adquirida 
ao longo da vida, de forma 
repentina ou gradual. “Suas 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Arquivo PESSOAL

Divulgação

causas podem ser 
d iversas,  como 
envelhecimento, 
infecção, doenças 
congênitas e até 
mesmo exposição 
crônica a ruídos. 
Hoje não é inco-
mum ter jovens 
com problemas 
de audição”, ex-
plicou.

As recomen-
dações em caso 
de sintomas com 
zumbidos são pro-
curar o médico. 
“Quanto mais rápi-
do o médico fizer o 
diagnóstico, maio-
res as chances de 
encontrarmos as 
causas que estão 
prejudicando a audição. Em 
alguns casos, é possível ter 
mais de uma opção de trata-
mento”, afirmou o otorrinola-
ringologista.

Cemitérios mudam eventos neste Finados 
O cemitério e crematório 

Jardim da Paz em Rio Preto,  
todos os anos realiza a missa 
campal em homenagem aos 
mortos, mas por conta da 
pandemia a direção do cemi-
tério resolveu não realizar o 
ato solene por precaução, já 
que haveria o risco de aglo-
meração.

Ano passado a missa reu-
niu cerca de 3 mil pessoas. 
Segundo Moacir Antunes Ju-

nior, diretor do Jardim da Paz, 
haverá apenas uma bênção 
no dia 2 feita pelo padre Ale-
xandre Ferreira dos Santos 
da Paróquia São Francisco 
de Rio Preto, e música com o 
pianista Alexandre Neves com 
reflexões intimistas e afim de 
confortar os corações. Para 
isso um piano foi instalado 
no gramado central do Jardim 
da Paz.

O dia de Finados é um dia 
dedicado à oração e homena-
gens aqueles entes queridos 

Janina PEREIRA que partiram.
De acordo com Moacir as 

homenagens esse ano serão 
não apenas aos falecidos, mas 
também aqueles profissionais 
que estiveram à linha de frente 
na luta contra o Coronavírus, 
médicos, enfermeiros, os 
funcionários de funerárias e 
cemitérios que não pararam 
de trabalhar nessa época tão 
difícil.

O horário para da benção e 
a música começarão por volta 
das 9h da manhã, respeitando 

NOVIDADE - Rede hoteleira lança aplicativo que possibi-
lita check in e check out 100% digital sem contato com 
recepção. A tecnologia foi umas das principais aliadas 
no período de isolamento social e será uma ferramen-
ta fundamental no pós-pandemia. Dentre as maiores re-
des hoteleiras do Brasil, a ICH Administração de Hotéis, 
que gerencia o Intercity Caxias do Sul, acaba de lançar 
o aplicativo “Orange” para toda a sua rede. A plataforma 
se destaca pela possibilidade de realizar o check-in e o 
check-out, sem a necessidade do contato com a recep-
ção, no mesmo estilo das companhias aéreas.

NA PANDEMIA
ESPECIAL A-7Jornal

São José do Rio Preto, domingo
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O otorrinolaringologista Evandro Marton da Silva, do Instituto Sacchetin

Suas causas podem 
ser diversas, como 
envelhecimento, 

infecção, doenças 
congênitas e até 
mesmo exposição 
crônica a ruídos. 

Hoje não é incomum 
ter jovens com 
problemas de 

audição

“

“

a visitação do local e todo dis-
tanciamento. Também haverá 
transmissão pelo Facebook do 
cemitério Jardim da Paz.

Nos demais cemitérios de 
Rio Preto da Ressurreição e 
São João Batista não serão 
realizadas nenhum ato sole-
ne, segundo informado pelas 
administrações.

Os cemitérios de Enge-
nheiro Schmidt e Distrito de 
Talhados também informou 
que não realizarão missas no 
dia de Finados.

AMANHÃ

Cemitério Jardim da Paz realiza benção especial 
no dia de Finado

Divulgação



Movimentos simples que viram 
treinamento físico para terceira idade

As atividades físicas são 
essenciais para a saúde em 
qualquer fase da vida, inclu-
sive na terceira idade. Idosos 
que praticam algum tipo de 
exercício têm menor risco 
de desenvolver diabetes, hi-
pertensão arterial, perda de 
força muscular, depressão 
e demência. Além disso, as 
atividades podem ajuda a 
melhorar a mobilidade.

No Lar São Vicente de 
Paulo em Rio Preto, o fisiote-
rapeuta Elton Silva promove 
há sete anos atividades vol-
tadas para os idosos levando 
em conta as particularida-
des do processo de velhice. 
“São exercícios que parecem 
simples para nós, mas que 
combatem ao sedentarismo e 
tudo o que ele acarreta, além 
de evitar o atrofiamento dos 
músculos e, como consequ-
ência, a mobilidade como um 
todo”, afirmou. 

O fisioterapeuta desta-
ca ainda que, em alguns 
casos, as ativ idades são 
elaboradas com foco no re-
estabelecimento da prática 
de atividades diárias, como 
o movimento de escovar os 
dentes, pentear o cabelo e 
até mesmo sentar-se sozinho. 
“Viabilizar que o idoso retome 
suas funções proporciona 
orgulho para eles e restau-
ra certa independência. É 
extremamente gratificante”, 
avaliou.

ESPORTE A-8Jornal
São José do Rio Preto, domingo
1° de novembro de 2020

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Ainda segundo ele, os 
exercícios levam em conta a 
condição de cada paciente, 
incluindo a questão mental. 
“No caso daqueles que têm 
Alzheimer, por exemplo, há a 
necessidade de reapresenta-
ção do profissional e conquis-
ta de confiança diária, o que 
também é um desafio. Tudo 
isso é levado em conta para 
elaboração da melhor rotina 
de exercícios”, comentou.

Os moradores do Lar afir-
mam gostar dos resultados 

dos exercícios. “A fisioterapia 
me ajuda muito. Me deixa 
mais forte, com as pernas 
fortes. E os profissionais têm 
paciências com a gente”, 
afirmou a aposentada Maria 
Aparecida Palma Catelan.

Oswaldo Nunes Cunha, 
que mora no Lar São Vicente 
de Paulo, também comentou 
que adora a prática de exercí-
cios “Está me deixando mais 
jovem. Ando com mais firme-
za. Fortalece a musculatura e 
o ânimo”.

Foto: Renan Contrera

O América sofreu sua segun-
da derrota consecutiva neste 
sábado (31) ao perder por três 
a um para o Bandeirante no 
Teixeirão. O resultado coloca o 
Rubro na lanterna do grupo 1. 
Já a equipe de Birigui segue 
isolada na liderança com 100% 
de aproveitamento.

O jogo começou atrasado por 
falta de polícia no estádio. Logo 
no início, o Bandeirante quase 
marcou após levantamento 
pra área e cabeçada pra fora. 
O América respondeu aos dois 
minutos. De Paula cobrou escan-
teio e Otacildo mandou para as 
redes.A equipe de Birigui passou 
a ter o controle do jogo e passou 
a pressionar. Em boa jogada pelo 
meio, Tata ficou na cara do gol e 
chutou pra fora.

Aos 20 minutos, a defesa do 
Rubro falhou em cruzamento pra 
esquerda e João Victor empurrou 
para o gol vazio empatando o 
confronto. Em lance de bola 
parada, Rodrigo cabeceou e o 
goleiro Barbato evitou o segundo 
gol do América. O Bandeirante 
ainda teve duas chances, uma 
com Matheus defendendo cara 
a cara e outra com João Victor 
desperdiçando chance incrível 

América leva a virada e perde 
para o Bandeirante

O resultado coloca o Rubro na lanterna do grupo 1. Já a equipe de Birigui segue isolada 
na liderança com 100% de aproveitamento.

Fran/América

Mirassol 
visita 

Ferroviária 
em jogo de 
seis pontos

Em busca da primeira vi-
tória fora de casa na série D 
do Campeonato Brasileiro, o 
Mirassol visita a Ferroviária 
nesta segunda-feira (2), a 
partir das 15h. Com as equi-
pes coladas na classificação, 
o jogo é um confronto direto 
na briga por uma vaga no G-4.
“Esse jogo tem cara de ma-
ta-mata sim, assim como foi 
contra a Portuguesa. O grupo 
está muito embolado, está todo 
mundo junto e são seis times 
para quatro vagas. Todo jogo a 
partir de agora é considerado 
mata-mata. Acho que uma 
vitória nos coloca em uma si-
tuação a classificação”, afirmou 
o técnico Eduardo Baptista.
A expectativa é que a equipe 
consiga demonstrar em Arara-
quara o mesmo desempenho 
quando joga em casa. Como 
visitante, o Leão soma uma 
derrota e três empates. “Com 
o trabalho isso pode aconte-
cer. A gente acredita que o 
campo da Ferroviária tenha as 
mesmas características que 
o nosso, um campo bom em 
que a gente possa jogar em 

velocidade. Podemos sim fazer 
um grande jogo e sair com o 
resultado”, comentou Baptista.
O Mirassol chega para a partida 
com uma invencibilidade de 
sete jogos e com 16 pontos. 
Já a Ferroviária vem de derrota 
para a Cabofriense e conta com 
17 pontos. Esse será o terceiro 
confronto entre as equipes em 
2020. Em janeiro, os times se 
enfrentaram na 1ª rodada do 
Campeonato Paulista, ficando 
no empate por um a um. Já no 
último dia 12, Mirassol e Fer-
roviária jogaram pela série D e 
o Leão levou melhor vencendo 
por um a zero.

Ferroviária x Mirassol

Série D do
Campeonato Brasileiro

D i a :  0 2 / 1 1

H o r á r i o :  1 5 h

Local: Fonte Lumi-
nosa – Araraquara

Transmissão: My-
Cujoo

Ficha técnica

Tanabi cede o empate 
nos acréscimos e 

deixa vitória escapar
O Tanabi deixou escapar sua 

segunda vitória na Segunda Di-
visão do Campeonato Paulista 
nos acréscimos e ficou no um a 
um em casa contra o Andradina 
neste sábado (31). O resultado 
isola o Foguete na vice-lideran-
ça com 7 pontos, enquanto 
Tanabi fica com quatro pontos 
na terceira posição.

O jogo começou com boas 
oportunidades para ambas as 
equipes. Logo aos 3 minutos, 
Índio driblou o goleiro Dorival 
Júnior, mas não finalizou. Na 
sequência, o Andradina saiu 

em contra-ataque e quase 
marcou, com Igor defendendo 
chute a queima roupa. Aos 24 
minutos, após cobrança de falta 
de Thiago Barbosa pra área, o 
zagueiro Vottri subiu e abriu o 
placar para os mandantes. O 
Foguete tentou se lançar para 
o ataque, mas não ofereceu 
perigo para o Tanabi até o fim 
da primeira etapa.

No segundo tempo, o Ín-
dio da Noroeste voltou com 
uma postura mais defensiva e 
apostando no contra-ataque. 
Na defesa, o goleiro Igor fez 
uma grande partida com várias 

intervenções do ataque do An-
dradina.

Quando o jogo caminhava 
para uma vitória da equipe da 
casa, o árbitro marcou pênalti 
para o Foguete aos 52 minutos 
após toque de mão do jogador 
do Tanabi dentro da área. Na 
cobrança, Vagalume empatou 
o jogo. O jogador Gabriel do 
Andradina foi expulso antes do 
fim da partida.

Após o apito final, a comis-
são técnica do Tanabi protestou 
contra a arbitragem, alegando 
que o tempo de acréscimo foi 
exagerado. “O jogo em si foi 
bom, mas fomos punido no final 
com o pênalti e aí fica difícil. 

na pequena área, mandando 
pra fora.

A segunda etapa se tornou 
um confronto entre o ataque 
do Bandeirante e a defesa do 
América.  Danilinho, Tata e João 

Victor tiveram chance de marcar 
para o time do Birigui. Na última, 
inclusive, Matheus fez uma defe-
sa espetacular. Aos 33 minutos, 
Iury foi cruzar para a área e enco-
briu o goleiro Matheus, virando 

o jogo no Teixeirão. Ainda antes 
do fim do jogo, Flávio driblou dois 
defensores do América, passou 
pelo goleiro e concluiu com o 
gol aberto.O América joga na 
próxima terça-feira (3) contra o 
Araçatuba no Teixeirão, às 15h.

No primeiro tempo a equipe 
foi muito bem, tomando as 
ações do jogo e conseguiu fa-
zer um gol. No segundo tempo 
coloquei um pouco mais de 
velocidade. Aí o árbitro dá 7 mi-
nutos de acréscimo, onde não 
ouve nada pra tanto tempo,  e 
houve duas agressões que não 
expulsaram. Fica difícil fazer fu-
tebol assim com esses árbitros 
indecisos nas ações”, afirmou 
o técnico Ailton Modesto depois 
do jogo.

O Tanabi joga em casa no-
vamente na próxima rodada na 
terça- feira (3), quando recebe 
o Bandeirante às 15h, iniciando 
o segundo turno.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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Agência-Mirassol
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO-SP 

Escala de Plantão Conselhos TUTELARES 
NOVEMBRO 2020 

  O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescente de São José do 
Rio Preto – SP, em cumprimento às suas atribuições torna pública a escala de plantão dos 
conselheiros tutelares do município no mês de novembro de 2020.  

*Plantão: 17h às 8h - Sábados, domingos e feriados  

  
Conselho tutelar  

NORTE 
Conselho Tutelar 

SUL 

  

 
Fone 

17-99608-0407 17- 99608-0514 

Novembro/20 **Recebemos ligações a cobrar 
Dia da Semana Conselheiro de Plantão  Conselheiro de Plantão  
01 Domingo   Dayani  Lívia  
02 segunda-feira  Priscilla Elisangela 
03 terça-feira Priscilla Lívia 
04 quarta-feira Dayani Kellen 
05 quinta-feira Bruna Lívia 
06 sexta-feira  Sirlane Lorrayne 
07 Sábado Sirlane  Lorrayne 
08 Domingo Sirlane Lorrayne 
09 segunda-feira  Dayani Elisangela 
10 terça-feira Dayani  Kellen 
11 quarta-feira Sirlane Lorrayne 
12 quinta-feira Priscilla Lorrayne 
13 sexta-feira  Bruna Lívia 
14 Sábado Bruna Lívia 
15 Domingo Bruna Lívia 
16 segunda-feira  Sirlane Kellen 
17 terça-feira Sirlane Lorrayne 
18 quarta-feira Bruna  Lívia 
19 quinta-feira Dayani  Kellen 
20 sexta-feira  Priscilla  Elisangela 
21 Sábado Priscilla Elisangela 
22 Domingo Priscilla Elisangela 
23 segunda-feira  Bruna  Lorrayne 
24 terça-feira Bruna Lívia 
25 quarta-feira Priscilla Elisangela 
26 quinta-feira Sirlane Elisangela 
27 sexta-feira  Dayani Kellen 
28 Sábado Dayani Kellen 
29 Domingo Dayani Kellen 
30 segunda-feira  Priscilla Lorrayne 

  ***Conselheira Karina 
trabalho remoto 

****Conselheiro Wilson 
trabalho remoto 

 

Escala de Atendimento Funerário - NOVEMBRO 2020 
Em cumprimento ao Artigo 2º da Portaria Conjunta 01/2020 das Secretarias Municipais de 
Administração, Assistência Social e Saúde, a Secretaria de Assistência Social publica a:  

Escala de Atendimento Funerário - NOVEMBRO 2020 

Dia Semana Concessionária 
1 Domingo Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
2 Segunda Prever Serviços Póstumos LTDA 
3 Terça Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
4 Quarta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
5 Quinta Prever Serviços Póstumos LTDA 
6 Sexta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
7 Sábado Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
8 Domingo Prever Serviços Póstumos LTDA 
9 Segunda Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
10 Terça Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
11 Quarta Prever Serviços Póstumos LTDA 
12 Quinta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
13 Sexta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
14 Sábado Prever Serviços Póstumos LTDA 
15 Domingo Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
16 Segunda Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
17 Terça Prever Serviços Póstumos LTDA 
18 Quarta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
19 Quinta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
20 Sexta Prever Serviços Póstumos LTDA 
21 Sábado Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
22 Domingo Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
23 Segunda Prever Serviços Póstumos LTDA 
24 Terça Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
25 Quarta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
26 Quinta Prever Serviços Póstumos LTDA 
27 Sexta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME 
28 Sábado Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME 
29 Domingo Prever Serviços Póstumos LTDA 
30 Segunda Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME A 

Concessionárias do Serviço Funerário: 
1) SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO PRETO LTDA. – ME 
Avenida: Bady Bassitt n.º 3552 – Boa Vista 
Telefone: (17) 3224-8080 
2) FORTALEZA ASSISTÊNCIA FAMILIAR RIO PRETO LTDA. - ME 
Rua: Fritz Jacobs n.º 1129 – Boa Vista 
Telefone: (17) 3121-8007 
3) PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. 
Rua: General Glicério nº 3524 - Centro 
Telefone: (17) 3233-5499 
Rua: Bernardino de Campos nº 3760 - Centro 
Telefone: (17) 3233-7233 

Jornal
São José do Rio Preto, domingo
1° de novembro de 2020

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Tu-
rismo, informou que a partir da 
próxima terça-feira (3), come-
ça o processo de instalações 
e montagens das árvores de 
Natal pelo município.

Em toda a cidade serão 
instaladas 14 árvores de Na-
tal, nos principais acessos, 
como as avenidas José Munia, 
Bady Bassitt, Murchid Homsi, 
Yolanda Bassitt, Faria Lima 
(próximo Riopreto Shopping 
Center), Izidoro Pupin, Jus-
celino Kubistchek (próximo a 
rotatória da BR 153- Shopping 
Iguatemi) e Alfredo de Oliveira 
(próximo ao Shopping Cidade 
Norte).

As árvores possuem 14 
metros e são iluminadas em 
LED.  Além das rotatórias, as 
Praças Rui Barbosa e Dom 
José Marcondes também irão 
receber uma decoração es-

Decoração de Natal terá 14 árvores 
Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Temos muito material em boas condições 
e todos eles serão reutilizados para 

decorar Rio Preto em 2020. Abrimos um 
pregão eletrônico para complementar 
peças que foram se deteriorando ao 
longo dos dois últimos anos e que no 
momento da testagem apresentaram 

problemas, além de melhorar e aumentar 
pontos de decoração

“

”

RIO PRETO

pecial. A árvore de 25 metros 
no lago I da Represa será to-
talmente reformada. O entorno 
da Swift, o paço Municipal, e a 
ponte estaiada, próxima à base 
da Guarda Municipal, também 
vão receber uma decoração 
especial de Natal.

Os materiais de iluminação 
e decoração natalina usados 
em 2019 serão reaproveita-
dos esse ano em Rio Preto. 
De acordo com Jorge Luis de 

Souza, secretário de Desen-
volvimento Econômico de Rio 
Preto, um pregão eletrônico 
foi aberto apenas para comple-
mentar a decoração utilizada 
no ano passado.

“Temos muito material em 
boas condições e todos eles 
serão reutilizados para decorar 
Rio Preto em 2020. Abrimos 
um pregão eletrônico para 
complementar peças que fo-
ram se deteriorando ao longo 

dos dois últimos anos e que no 
momento da testagem apre-
sentaram problemas, além de 
melhorar e aumentar pontos 
de decoração. Tudo isso faz 
parte do projeto “Natal Luz”, 
que esse ano será conduzido 
apenas pela decoração de 
Natal, sem desfile e shows por 
conta da pandemia”, afirmou.

Ainda de acordo com o 
secretário, três empresas par-
ticiparam do processo pregão 
eletrônico, cuja homologação 
deve ser concluído até 10 de 
novembro, prazo que a empre-
sa vencedora terá para realizar 
a entrega dos produtos. En-
quanto isso, o município fará a 
decoração com o material que 
estava guardando.

Divulgação

Além das rotatórias, 
as Praças Rui Barbo-
sa e Dom José Mar-
condes também irão 
receber uma decora-
ção especial
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Sérgio Sampaio

DOMINGO, 1° DE NOVEMBRO DE 2020

• Evite passar as mãos nos olhos, boca e mucosas. Após pegar em dinheiro, chave ou cartão 
do cliente, higienize as mãos logo em seguida, usando álcool gel ou lavando bem com água e sabão 
amarelo em barra até a altura dos punhos;

• Gerente e administrador de posto também devem reforçar a limpeza das áreas comuns como 
banheiros, maçanetas, puxadores de portas, mesas e cadeiras da loja de conveniência.

• A maquineta do cartão de crédito, acessada continuamente pelos clientes, frentistas e fun-
cionários das lojas de conveniência, deve ser higienizada em horários pré-definidos com álcool gel 
ou 70%. 

• Deve-se, como em todos os demais setores, ser mantida a distância mínima de 1,5 metro do 
cliente durante a comunicação, mesmo que seja necessário levar a maquineta até o veículo. 

• A cada novo atendimento e após devolver as chaves do veículo para o motorista, passe no-
vamente o álcool gel, faça a limpeza da máquina de cartão, do bico de abastecimento e do reset da 
bomba. Cuidado no compartilhamento dos equipamentos de trabalho como regador e limpador de 
para-brisas.

• Caso o empregado apresente sintomas de gripe, principalmente febre ou dificuldade respi-
ratória, o empregador deve orientá-lo a procurar imediatamente a rede pública de saúde, evitando 
contato físico com outras pessoas.

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

Dicas para você,  frentista, se proteger:

17 98200-0078

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

Mês de Comerciários teve 
premiações para categoria 

O Sincomerciários (Sindicato dos Empregados em Comércio) 
finalizou as comemorações do mês do comerciário na última 
sexta-feira (30) com o último sorteio de prêmios que aconteceu 

mais uma vez no Centro de Benefícios da categoria. 
Ao todo foram sorteadas 300 cestas básicas e sendo 100 somente neste último 
sorteio e outras 200 nas primeiras quatro sextas-feiras do mês de outubro – 
também foram sorteadas cinco tabuas de carne e caixas térmicas personalizadas 
e cinco Vale Beleza.  
Segundo Selma Ferrassoli, presidente em exercício do sindicato, os sorteios foram 
um sucesso e os comerciários gostaram muito a nossa iniciativa que veio em 
substituição a tradicional Festa do Comerciário que não pode ser realizada em 
decorrência dos impedimentos impostos pela pandemia da Covid-19. 
A retirado dos prêmios sorteados nesta última sexta-feira devem ser feitas a partir 
de terça-feira (3) na sede administrativa do Sincomerciários, na Avenida Lino José 
de Seixas, 345, Jardim Seixas.

Sérgio SAMPAIO
amaralsampaio@hotmail.com

Feticom tem reunião no dia 10 de novembro

A Feticom (Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção e Mobiliário do 
Estado de São Paulo) realiza no 
próximo dia 10 reunião de di-
retoria para debater as últimas 
duas negociações em aberto.

Segundo Nelson Ioca, pre-
sidente do Siticom (Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção e Mobili-
ário de Rio Preto e região), a 
expectativa que nesta reunião 
as convenções do setor de 
Cerâmica Estadual e Mármore 
e Granito. 

“As tratativas das duas 
negociações estão avanças 
faltando pouco para finalizar 
tudo”, salientou Ioca. 

Ambas das categorias tem 
como data base o dia 1º de 
outubro. 

Expectativa - Nelson Ioca espera que os dois 
acordos em aberto sejam concluídos na reunião do próximo 
dia 10

COLÔNIA DE FÉRIAS DE SALES 
CONTINUA FECHADA

A Colônia de Férias do 
Sindalquim em Sales 
continua fechada es-

perando a liberação da prefei-
tura da Prefeitura local.

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do Sindal-
quim (Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias da Fabri-
cação de Álcool, Químicas e 
Farmacêuticas), a Prainha de 
Sales continua fechada, por 
conta do número de caso de 
Covid-19 continuar altos na 
cidade – assim que houver a 
liberação o local será reaberto 
com todos os cuidados neces-
sários. 

Praia Grande – por sua vez a Colônia de Férias da Fequimfar (Federação 
dos Químicos do Estado de São Paulo) está funcionando com sua capacidade 
reduzida para 40% para cumprir a liberação feita no Plano São Paulo para o 
litoral paulista. 

O Sindaquim possui dois apartamentos na Colônia sendo que por conta das 
restrições apenas uma está liberado para se utilizados – as reservas podem ser 
feitas pelo telefone 17 3211-2550.

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

Sindicato 
finaliza 
mais

 novos 
Acordos 

O Sindicato dos Motoristas finalizou mais alguns acordos individuais das negociações 
deste ano de 2020.

Segundo Daniel Rodrigues, presidente do sindicato, na semana foram finalizadas as 
tratativas com uma transportadora e também com uma empresa terceirizada que atua 
dentro de uma usina da região. 

“Estamos lutando este ano para manter o que foi conquistado no passado e tentando 
conquistar algo neste momento tão difícil”, salientou Rodrigues.

Ampliação – o sindicalista destacou que na primeira semana de novembro deve 
acontecer a ampliação do horário de atendimento do departamento médico que fica na 
sede da entidade. 

Clube de Campo – as conversas estão sendo feitas com os órgãos competentes para 
a liberação do espaço de lazer dos rodoviários – seguindo as novas determinações de 
higienização, distanciamento e capacidade de público. 

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


