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Secretário diz 
que propaganda 
eleitoral sobre 

Ielar é ‘enganosa’

Outubro abre mais empresas que
 o mesmo mês do ano passado

DADOS DA JUCESP
Maconha apreendida lotou duas viaturas da PRF

Artigo fala 
sobre o caso 
do estupro 

culposo
LEÃO Mirassol entra em campo hoje contra o Cascavel na 
luta direta por uma vaga no G4 do grupo.                    Pág. A9

PRF apreende 
meia tonelada 
de maconha
A Polícia Rodoviária Fede-

ral apreendeu mais de meia 
tonelada de maconha na ro-
dovia BR-153, em Rio Preto, 
na manhã deste sábado (7). 
A droga estava escondida no 
fundo falso de um caminhão. 
Motorista de 66 anos foi pre-
so.                              Pág. A6

Blitz da Piracema 
aplica R$ 10 mil 

em multas
Ao todo foram 29 esta-

belecimentos fiscalizados 
nos dois dias (5 e 6), o que 
resultou em multas tota-
lizando R$10.745,68. As 
fiscalizações continuam até 
o fim da piracema, no dia 
28 de fevereiro de 2021.    
    Pág. A6Fiscalização na Piracema

Eles falam sobre 
Covid e vacina

O DHoje começa nes-
te domingo uma série de 
entrevistas com todos 
os candidatos a prefei-
to de Rio Preto, sempre 

com temas polêmicos e 
na maioria extra planos de 
governo. Hoje os assuntos 
são combate à Covid e vaci-
na obrigatória.     Pág 4e5

São José do Rio Preto re-
gistrou a abertura de 404 
empresas durante o mês de 
outubro, segundo dados da 
Junta Comercial do Estado de 
São Paulo (Jucesp). O número 
representa um aumento de 
30,3% em relação ao mes-
mo período do ano passado, 
quando foram 310 aberturas. 
Também foram contabilizados 
174 encerramentos, tendo um 
saldo líquido de 230 novas 
constituições, o que demons-
tra aos poucos a retomada da 
economia.              Pág. A2

Os motoristas poderão ter 
mais espaços para estaciona-
mento nas principais avenidas 
e ruas da cidade que atualmen-
te tem corredores de ônibus de 

Projeto quer liberar estacionamento 
em corredores de ônibus em avenidas

Rio Preto – isso vai acontecer 
caso projeto de autoria do 
vereador Paulo Pauléra (Pro-
gressistas) venha ser aprovado.
A proposta que terá seu mérito 

votado na próxima terça-feira 
(10) quer permitir o estaciona-
mento nestas vias fora dos ho-
rários exclusivos dos ônibus.           
                                 Pág. A3

Nova pesquisa 
eleitoral trará 

dados da disputa 
para vereador
A segunda pesquisa de in-

tenção de votos contratada 
pelo jornal DHoje será di-
vulgada na próxima quinta-
-feira, dia 12 de novembro. 
Nesta oportunidade além de 
uma nova consulta sobre as 
intenções de votos para os can-
didatos a prefeito de Rio Preto, 
também será feito um levanta-
mento para a disputa dos can-
didatos a vereador. Pág. A 4e5

Procon orienta 
sobre reserva 
e renovação 
de matrículas

As escolas iniciam em todo fim 
de ano o período de renovação 
ou reserva de matrículas. Devido 
a pandemia, os pais deverão se 
atentar para outros fatores na 
hora de assinar o contrato com as 
instituições de ensino. Segundo o 
Procon o ideal é que os contratos 
já tenham a previsão sobre como 
ficarão as aulas caso a pandemia 
seja estendida.            Pág. A2        

Vereador cai 
em golpe do 
WhatsApp e 

procura polícia

Tanabi joga hoje 
contra laterna 

Araçatuba
O Tanabi entra em cam-

po neste domingo (8), às 
15h, tentando reencontrar 
o caminho da vitória na 
Segunda Divisão do Cam-
peonato Paulista (Bezinha). 
O adversário será o Araça-
tuba, lanterna do grupo 1, 
fora de casa.       Pág. A9 Tanabi joga hoje às 15hPág. A2
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08 de novembro de 2020 OPINIÃO 

ARTIGO
Até quando a mulher, vítima de 

estupro, será humilhada no Brasil?

Nos últimos dias, a sociedade 
foi surpreendida por mais uma vio-
lência sofrida por uma mulher no 
Brasil. Desta vez, a agressão foi no 
ambiente de um tribunal virtual. O 
caso da influencer Mariana Ferrer 
ganhou as páginas dos principais 
veículos de comunicação, após o 
portal The Intercept Brasil revelar 
vídeo de audiência, no qual o ad-
vogado Claudio Gastão Filho, que 
defende o empresário André Ca-
margo Aranha, acusado do crime 
de estupro contra a influencer em 
2018 em Santa Catarina, tratou 
com agressividade a vítima du-
rante o julgamento virtual. Os ata-
ques ocorreram sem intervenções 
incisivas dos outros participantes 
da audiência, como o juiz Rudson 
Marcos, da 3ª Vara Criminal de 
Florianópolis. 

 Nas imagens publicadas pelo 
portal, o advogado, de forma 
agressiva, ataca a vítima dizendo 
que as imagens publicadas pela 
influenciadora nas redes sociais, 
segundo sua opinião, estariam 
em posições ‘ginecológicas’. E 
diz mais: “peço a Deus que meu 
filho não encontre uma mulher que 
nem você”. “Mariana, vamos ser 
sinceros, fala a verdade. Tu traba-

lhava no café, perdeu o emprego, 
está com aluguel atrasado há sete 
meses, era uma desconhecida. 
Vive disso. Isso é seu ganha pão 
né Mariana? É o seu ganha pão 
a desgraça dos outros. Manipular 
essa história de virgem”. 

Além da agressão moral contra 
a vítima, este caso ganhou reper-
cussão nacional porque o réu foi 
absolvido e ao noticiar todo este 
imbróglio, o portal The Intercept 
Brasil rotulou a decisão judicial 
como “estupro culposo”.  

Importante esclarecer, então, 
que o réu não foi absolvido por 
estupro culposo. Na verdade, o 
Ministério Público entendeu que 
não haviam provas suficientes de 
que ele teria como saber que ela 
não poderia naquele momento 
responder por seus atos. Ou seja, 
ele não teve como perceber que 
ela estava bêbada ou drogada ao 
ponto de estar incapacitada de 
responder se queria ou não o sexo. 
O juiz entendeu, por isso, que o réu 
agiu com culpa e não dolo. E por 
não haver modalidade de culpa 
no crime de estupro, não poderia 
condena-lo. Ou seja, como não há 
estupro culposo, não há punição. 
Até aí é uma tese, esdrúxula, in-
justa, mas é uma tese.

Realmente, foi uma infelicida-

Mayra Vieira DIAS de do portal utilizar essa expressão 
“estupro culposo”. E mais infeliz foi 
a tese utilizada para absolver o réu. 
Entretanto, o que chocou toda a 
sociedade, na verdade, foi o trata-
mento dado a vítima na audiência, 
mais uma vez a inversão de valores 
e a culpabilização da vítima no caso 
de estupro.

 O que o advogado do acusado 
fez na audiência foi cruel. Desme-
dido, desumano. Já não bastasse 
todo o sofrimento e trauma cau-
sado na vítima e seus familiares 
com o estupro em 2018, durante 
o processo todo houve a reviti-
mização e a tentativa de culpar 
a vítima pelo estupro que sofreu. 
Tratamento que vai contra a Cons-
tituição Federal no ponto sobre a 
dignidade da pessoa humana e 
contra o tratamento das partes no 
processo. Como a própria Mariana 
Ferrer disse na audiência, nem um 
criminoso condenado seria tratado 
como ela estava sendo. Chegou ao 
ponto da influencer ter que implo-
rar por respeito e, ainda assim, não 
foi atendida.

 Este caso chocou a socieda-
de pela agressividade e falta de 
respeito e também pela omissão 
do juiz e do promotor que ouviram 
tudo sem dar uma palavra. É dever 
do magistrado conduzir a audiência 

e limitar os atos de quem quer que 
seja. Que o Conselho Federal de 
Justiça (CJF) faça a Justiça contra 
essas omissões e não provoque 
uma insegurança jurídica ainda 
maior para os casos de estupro 
pelo Brasil afora. 

 Esse caso não pode ser tra-
tado como apenas um caso espo-
rádico. A mulher, na maioria das 
vezes, já é humilhada na delegacia 
ao denunciar o estupro sofrido. 
Roupa curta, excesso de bebida e 
estar na rua tarde da noite, entre 
outras ações, não autorizam sexo 
sem permissão. A mulher jamais 
pode levar a culpa pelo estupro 
independentemente das circuns-
tâncias. A lei brasileira que pune 
o estupro de vulnerável deve ser 
aplicada e respeitada, principal-
mente pelos operadores do direito 
e magistrados, que deviam ser os 
principais guardiões da Justiça 
no país. Fica aqui uma questão: 
Até quando a mulher, vítima de 
estupro, será humilhada no Brasil?

 
*Mayra Vieira Dias é advoga-

da, sócia do escritório Calazans 
e Vieira Dias, líder local do 
projeto Justiceiras, membro vo-
luntário do Grupo Mulheres do 
Brasil e idealizadora do Insta-
gram @advogadacomproposito

POESIA 
“Meu  amor  para  
com  Laelva” -  G

- “Foste  tu,  então---
- “--- O  atirador!
- “Ví  com  apreensão
- “Teu  feito  sobre  o  animal,
- “O  alce  fugiu
- “E  me  alegrei,
- “Anelei
- “Que  a  caça  fosse  abolida
- “E  uma  lei  atribuída
- “À  homens  perversos

- “Se  tiveste  morto,  ao  
animal---

- “--- Eu  castigar-te-ia,
- “Ò  irracional---
- “--- Tentareis
- “Repetir  o  feito
- “Como  irredutível  és!
- “Contudo,  algum  revés
- “Em  tua  cabeça---
- “---Esclareça
- “Teus  impulsos
- “Tais  palavras,  ó  amável  

dama,
- “A  mim,  comoveram,
- “O  homem  é  mau,  en-

tretanto,  ama,
- “Vida,  animais---
- “--- A  natureza
- “Parece  esporte,
- “No  qual  sou  forte,
- “Caço  para  desengonçar
- “E  afastar
- “Ao  tédio

- “Reprovas  meus  atos,
- “É  compreensivo!
- “Possúo  costumes  nada  

pacatos---
- “--- Pessoas  como  eu,
- “Irritam-te,
- “Creio  não  ser  companhia  

decente---
- “--- Assim,  imediatamente,
- “Voltarei  “para  trás”
- “Mas,
- “Compreenda  meu  pro-

blema
- “Laelva  se  surpreendeu
- “Mas
- “Permaneceu
- “Sua  opinião,

- “A  mostrar  altivez,
- “Irredutibilidade!
- “Tal  lealdade
- “No  caráter  e  rosto,
- “Deve  ter  posto,
- “Senso,   no  aventureiro
Pois,  o  estranho  aperce-

beu-se
Estar  “erradíssimo”!
Arrefeceu-se
Sua  indomitez,
Humilde!
A  admitir  sua  derrota,
Em  tal  rota
Encontraria  dissabores,
Dores!
Como  lazer
A  tensão  acumulada
No  cérebro
E  entalada---
--- Dizia-lhe ter  a  jovem,  

razões!
E  ele,  vil,  desprezível---
--- A  eliminar  indefesos  

animais
Os  quais,
Por  liberdade,  anseiam,
   E  semeiam
 Vida  e  paz                                                     
  - “Senhor!
- “Em  quê,  pensais?!                  
 - “Teu  penhor
  - “Manterás---   
  “--- Destruindo  fauna                      
  - “Há  outras  modalidades
   -“Com  igualdades
   - “De  condições
-“E  emoções  
-“Menos  ingratas
-“Abates  animais
-“Transformando-os  em  

alimentações, 
-“Coisas  substanciais
    - “À  saúde!
    - “Um  modo de  viver
    -“Repleto!
    - “Exceto---
 “--- Para  animarias!                                                                                                                                 
 -“Sincronias
    - “Da  natureza
    6/6/1977 -  21/9/1989
    À  5/10/1989
     E  agosto  de  1996
      Sderlon  Scarin
 O  poema  prossegue

Sderlon  SCARIN

São José do Rio Preto 
registrou a abertura de 404 
empresas durante o mês de 
outubro, segundo dados da 
Junta Comercial do Estado de 
São Paulo (Jucesp). O número 
representa um aumento de 
30,3% em relação ao mes-
mo período do ano passado, 

Abertura de empresas em outubro cresce 
mais de 30% em relação ao ano passado

quando foram 310 aberturas. 
Também foram contabilizados 
174 encerramentos, tendo um 
saldo líquido de 230 novas 
constituições.

Em relação ao mês de se-
tembro houve uma leve queda, 
já que no mês passado foram 
409 aberturas e 170 encer-
ramentos, com saldo de 239 
novos negócios. No acumula-
do de 2020, são 3.338 aber-

turas de empresas e 1.559 e 
fechamentos, resultando em 
um saldo positivo de 1.779 
novos CNPJs.

No âmbito estadual, foi 
registrada a terceira quebra 
seguida no recorde histórico 
na abertura de empresas. 
Foram 24.734 novos cadas-
tros de pessoas jurídicas em 
outubro. No ano, é a sexta 
alta consecutiva de empresas 

abertas desde abril. O registro 
mais recente supera o mês 
de setembro, quando foram 
realizadas 23.205 novas cons-
tituições empresariais, número 
que já havia sido o maior em 
22 anos.

“Mais uma vez reforço 
que os números mostram o 
aumento da confiança dos 
nossos empreendedores, a 
resiliência e as iniciativas de 

estímulo à retomada econômi-
ca como a inédita isenção de 
tarifa de abertura de empresas 
implementada pela Jucesp. 
Este resultado mostra que es-
tamos no caminho certo para 
a retomada econômica do es-
tado de São Paulo”, destacou 
Patrícia Ellen, Secretária de 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia.

Segundo dados da Ju-

cesp, em outubro também 
foi constatado o maior saldo 
líquido de empresas abertas 
no ano: 14.002. Este número 
é 4,68% maior que em se-
tembro (13.346) e 17,06% 
superior a agosto (11.614), 
meses onde houve quebra de 
recorde da série histórica. Um 
aumento no saldo superior 
em 75% em relação a outubro 
de 2019, 

Vinicius LIMA 
vinicius.lima@dhoje.com.br

ECONOMIA

Procon orienta pais sobre renovação 
ou reserva de matrícula escolar 

As escolas iniciam em todo 
fim de ano o período de reno-
vação ou reserva de matrículas. 
Devido a pandemia, os pais 
deverão se atentar para outros 
fatores na hora de assinar o 
contrato com as instituições de 
ensino. Segundo o Procon-SP, 
o ideal é que os contratos já 
tenham a previsão sobre como 
ficarão as aulas caso a pande-
mia seja estendida.

“Nos novos contratos de-
verão estar detalhados os 
protocolos para aulas pre-
senciais, como será o ensino 
remoto, a periocidade, entre 
outros fatores. Geralmente, as 
reclamações no Procon contra 
escolas são bem pontuais e 
na maioria das vezes são refe-
rentes ao valor do reajuste e a 
contestações na lista de mate-
riais”, explicou o coordenador 
do Procon de Rio Preto, Zaqueu 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

SEU BOLSO

Felipe dos Santos.
Ele inda explicou as regras 

sobre o reajuste na mensa-
lidade escolar. “A escola só 
pode cobrar reajuste em caso 
de aumento nas despesas nos 
setores administrativos, peda-
gógicos e de funcionários. Se a 
escola tiver uma quantidade de 
alunos muito abaixo do que a 
sua estrutura permite, ela não 
pode repassar o prejuízo para 
os pais que renovaram a ma-
trícula. Se acharem o reajuste 
desproporcional, os responsá-
veis dos alunos tem direito de 
procurar o Procon e solicitar a 
divulgação das tabelas de gas-
tos nos setores. Vale ressaltar 
que a escola não é obrigada a 
dar nenhum desconto por con-
ta das aulas online. Isso deverá 
ser discutido na negociação 
entre as partes”, afirmou.

A escola deve divulgar a 
proposta de contrato, o valor da 
anuidade e o número de vagas 

por sala até 45 dias antes da 
data final da matrícula. O valor 
final da anuidade deverá cons-
tar no contrato e terá validade 
de 12 meses, ou seja, antes 
desse prazo não pode haver 
nenhum reajuste. Qualquer 
cláusula contratual que indique 
revisão ou reajuste antes de um 

ano é nula, ou seja, não possui 
validade ou efeito legal. Isso 
se aplica também aos cursos 
organizados por semestre.

O aluno ou responsável 
ainda tem direito à devolução 
integral do valor pago pela ma-
trícula se desistir do curso antes 
do início das aulas.

Divulgação
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Vereadores querem manter 
anistia a multas e juros do IPTU

Os vereadores votam na 
próxima terça-feira (10) veto do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
a projeto lei complementar de 
autoria do vereador Jorge Me-
nezes (PSD) que determinava 
a isenção da cobrança de juros 
e multas dos munícipes que 
tenham deixado de pagar as 

parcelas do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano) neste 
ano de 2020.

Na sua justificava pelo veto 
do Executivo a proposta tem ví-
cio de iniciativa, pois o mesmo 
não poderia ser apresentado 
pelo Poder Legislativo. E que 
o assunto invade a gestão 
dos serviços públicos, a cargo 
exclusivamente do Executivo.

Propaganda enganosa
O secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua (foto), fez duras 

críticas a propaganda que ele classifica de “enganosa” veiculada 
no horário gratuito na televisão sobre o fechamento do Hospital 
Ielar.  Como espírita, segundo ele, participou por vários anos 
como membro do Ielar e acompanhou todo o processo que 
culminou com o encerramento das atividades do hospital, que 
prestava serviços ao SUS. “Tive o desprazer de ver propaganda 
enganosa a respeito de assunto sério”, disse, se referindo a 
propaganda da candidata a prefeita Coronel Helena Reis (Re-
publicanos). Na propaganda, a republicana insinua que a culpa 
de o Ielar encerrar suas atividades foi do prefeito Edinho Araújo 
(MDB). Bevilacqua diz que, no orçamento da Prefeitura de 2017, 
foi incluída uma verba de subvenção social de R$ 12 milhões 
destinada ao hospital. O secretário lembra, no entanto, que em 
2016 o Ielar teve duas prestações de contas julgadas irregula-
res pelo Tribunal de Contas do Estado. A lei federal 13019/14 
proibiu municípios de celebrarem parcerias com entidades que 
tinham contas julgadas irregulares, caso do Ielar. “O que fechou 
o Ielar foi sua gestão interna e não o prefeito Edinho (Araújo)”, 
esclareceu.

Receio
Um grupo de vereadores 

que disputa a reeleição, 
apesar de não declarar pu-
blicamente, está com receio 
de não ser reeleitos. Agora, 
com receio ou não, alguns 
vão ficar de fora da lista com 
os nomes dos vencedores 
que será divulgada pela 
Justiça Eleitoral, logo após 
a apuração dos votos. E o 
processo é rápido! Neste 
aspecto o Brasil é mais 
avançado que os Estados 
Unidos, que fica dias e dias 
contando votos, como ocor-
ria antigamente por aqui. 
Agora, que haverá renova-
ção não resta dúvida. Talvez 
pode chegar até seis!

Mais suporte
A regulamentação do Fundeb deve prever mais suporte aos 

professores que atuem em localidades de mais vulnerabilidade 
social. Essa foi uma das sugestões tiradas de reunião do ciclo de 
debates sobre a regulamentação do fundo, realizada na semana 
passada. Pelas novas regras do Fundeb permanente, os profis-
sionais de educação devem receber 70% da complementação 
da União para estados e municípios, sendo que o total de recur-
sos vai subir gradativamente. Hoje esse percentual é de 60%. 
O deputado Professor Israel Batista (PV-DF) citou vários dados 
que mostram uma desvalorização da profissão de professor no 
país: “49% dos professores não recomendam a profissão aos 
seus alunos e apenas 2,4% dos jovens brasileiros de 15 anos de 
idade têm o sonho de seguir na carreira docente. Esse é o menor 
índice medido pela pesquisa Pisa, pela prova Pisa que depois faz 
uma pesquisa no ano seguinte organizada pela OCDE”, disse.

Contraponto
Como é o seu último 

mandato como vereador, 
Marco Rillo aposta na elei-
ção do seu filho, ex-deputa-
do João Paulo Rillo (PSOL), 
para fazer o contraponto nos 
debates durante as votações 
dos projetos pelo plenário 
da Câmara.  “O João Paulo, 
do jeito dele, vai seguir na 
mesma linha”, adianta o 
vereador. Aliás, o ex-depu-
tado é bom de debate e 
de discurso. Se estivesse 
concorrendo ao cargo de 
prefeito no atual processo 
eleitoral, iria nadar de bra-
çada devido ao baixo nível 
dos debates apresentados 
por alguns postulantes.

Pesquisa
O jornal DHoje em parcei-

ra com o FLS Pesquisa vai 
fazer a segunda sondagem 
de intenção de voto com 
o objetivo de avaliar o de-
sempenho dos candidatos 
que disputam as eleições 
para prefeito de Rio Preto. 
A sondagem será realizada 
amanhã e na terça-feira, 
portanto, os dados deverão 
ser divulgados na edição de 
quarta-feira. Como estará 
faltando apenas quatro dias 
para as eleições, o eleitor 
terá informação precisa se 
haverá ou não segundo 
turno. A pesquisa é séria, 
portanto, quem estiver na 
lanterna não adianta chiar.

Plenitude
Especialistas em financia-

mento da educação aponta-
ram providências para ga-
rantir um maior equilíbrio 
na oferta de ensino público 
de qualidade em todo o 
país. O foco do evento foi 
a regulamentação do novo 
Fundeb. “Queremos saber 
quais mecanismos vamos 
utilizar para que alcance 
não só uma equidade de 
financiamento, mas, o que é 
mais importante, uma maior 
qualidade da educação para 
os alunos e alunas do Brasil”, 
diz a deputada federal Tabata 
Amaral (PDT-SP).  O Fundeb, 
portanto, tem de funcionar 
na sua plenitude.

Vergonha
Marco Rillo (PSOL), que 

está prestes para encerrar 
sua carreira política como 
vereador, diz que se sente 
“vergonha” da conduta dos 
seus pares durante vota-
ção de algumas propostas 
analisadas pelo plenário. 
“Eu não tenho orgulho, mas 
vergonha”, frisou. A principal 
irritação do agora candidato 
a prefeito, é o fato de a 
maioria dos vereadores se 
posicionarem contra a con-
vocação de secretários do 
governo para prestar contas 
ao Legislativo. “Vocês (disse 
sem citar nomes) não me-
recem ocupar seus cargos”, 
alfinetou.

Tacanha
Por causa da pandemia 

provocada pelo coronavírus, 
os vitoriosos nas próximas 
eleições – prefeito e verea-
dores – não vão poder correr 
para receber o abraço do 
povo e dos correligionários. 
Nas últimas eleições, can-
didatos a vereador acompa-
nhavam a apuração de um 
telão instalado em frente 
ao prédio dos cartórios elei-
torais, na Boa Vista. Agora, 
os cartórios funcionam em 
um prédio na avenida Faria 
Lima, próximo ao Hospital de 
Base. Se a Justiça Eleitoral 
instalar o painel, só quem 
tem mente tacanha vai se 
aglomerar.

APÓS VETO

Projeto quer liberar estacionamento 
em corredores de ônibus em avenidas

Os motoristas poderão ter 
mais espaços para estacio-
namento nas principais ave-
nidas e ruas da cidade que 
atualmente tem corredores 
de ônibus de Rio Preto – isso 
vai acontecer caso projeto 
de autoria do vereador Paulo 
Pauléra (Progressistas) ve-
nha ser aprovado.

A proposta que terá seu 
mérito votado na próxima 
terça-feira (10) quer permitir 
o estacionamento nestas 
vias fora dos horários exclu-
sivos dos ônibus.

Com isso os motoristas 
poderiam estacionar nes-
tes locais entre as 8h30 
às 16h30 e das 19h30 às 
5h00.

Na justificativa o vereador 
alerta que os corredores dos 
ônibus ficam de frente a 
muitos comércios que estão 
sendo prejudicados por não 
dispor destes pontos de es-
tacionamento. “É de extrema 
importância fixarmos e dis-
ponibilizarmos a permissão 
do estacionamento nesses 
horários, para auxiliar no de-
senvolvimento econômico de 
nossa cidade e na segurança 
dos nossos motoristas”.

Outros três projetos do 
vereador serão votados nes-
ta terça – sendo mais um 
projeto de lei que declara de 
Utilidade Pública a Associa-
ção Católica União Fraterna. 
E dois PLC (Projetos de Lei 
Complementar) ambos que 
dispõe sobre concessão de 
reparcelamento de dividas 
dos munícipes com a pre-
feitura.

Sérgio SAMPAIO 
redacao@dhoje.com.br

Proibição para descarregar combustível 
em posto com cliente vai à votação final

O abastecimento dos re-
servatórios dos postos de 
combustível poderá ter restri-
ções caso projeto que tramita 
na Câmara Municipal venha 
se aprovado, a votação da le-
galidade acontece na próxima 
terça-feira (10).

Proposta de autoria do 
vereador Celso Luiz Peixão 
(MDB) quer proibir que o 
abastecimento dos tanques 
dos postos por caminhões ou 
carretas nos horários que hou-
ver atendimento aos clientes.

A proibição não vale caso 
o posto esteja fechado para 
atendimento aos clientes no 

momento do recebimento do 
combustível.

Multa – os postos que 
desrespeitarem a proibição 
deverá receber uma multa R$ 

terceira autuação pelo mes-
mo motivo poderá ocorrer 
à suspensão dão Alvará de 
Funcionamento.

O projeto foi protocolado 
na Câmara em abril do ano 
passado e somente agora 
mais de um ano depois vai à 
votação.

Segundo o vereador na 
sua justificativa o objetivo da 
proposição é dar segurança 
aos motoristas e clientes que 
atualmente tem que dividir 
espaço com os caminhões 
que fazem esse tipo de des-
carregamento a qualquer hora 
do dia ou da noite. Ao todo 
segundo dados do sindicato 
são 158 postos de combustí-
vel funcionado na cidade.

Sérgio SAMPAIO

17.831,04 valor que equivale 
a 296 UFMs (Unidade Fiscal 
do Município) – a UFM de 
2020 é de R$ 60,24 cada.

Caso haja reincidência 
o multa dobra e em uma 

Divulgação 

RISCO DE EXPLOSÃO

FORA DO HORÁRIO EXCLUSIVO

Proibição para descarregar combustível em posto com 
cliente vai à votação final

Projeto quer liberar estacionamento em corredor de ônibus fora do horário exclusivo

Arquivo DHoje/Cláudio LAHOS

Umas das suas justificativas 
o vereador ao defender a isen-
ção é porque muitas pessoas 
foram afetadas pela quarentena 
imposta para a contenção da 
proliferação da Covid-19 em Rio 
Preto. Na proposta os proprietá-
rios de imóveis poderiam fazer 
o recolhimento em cota única 
entre 1º e 31 de dezembro de 
2020.

NA 6ª FEIRA

Vereador cai em golpe 
do WhatsApp clonado 

O vereador Anderson Branco 
(PL) foi vítima de golpistas e 
teve o seu número de WhatsApp 
clonado. O parlamentar registrou 
boletim de ocorrência na Central 
de Flagrantes de Rio Preto na 
tarde desta sexta-feira (6).

De acordo com informações 
do registro policial, os bandidos 
se passaram pelo vereador e 
enviaram mensagens para sua 
lista de contatos pedindo di-
nheiro. Ainda segundo o boletim 
de ocorrência, algumas pessoas 
chegaram a realizar transferên-
cias bancárias. Os valores não 
foram divulgados.

O parlamentar também dis-
se à polícia que sua conta em 

uma rede social foi invadida e 
que se sentiu ameaçado com 
uma mensagem deixada pelos 
invasores. A senha da conta 
já foi alterada. O caso será 
investigado.

Vinícius LOPES

Vereador Anderson Branco 
caiu no golpe

 
 
 

 
 

CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 
 
 
   
 IBCP – INSTITUTO BRASILEIRO DOS INVESTIDORES, 
INCLUSIVE EM CADERNETA DE POUPANÇA, localizado na 
cidade de São José do Rio Preto – estado de São Paulo, na rua XV 
de Novembro nº 4341-Bairro Redentora, telefone 17-3222-5248, por 
seu Presidente abaixo assinado, CONVOCA seus Associados para 
uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na Sede da 
Entidade, no endereço inicialmente exposto, no dia 17 de novembro 
de 2020 em primeira convocação às 20:00 (vinte) horas, com a 
presença de 2/3 dos associados quites com suas obrigações sociais 
ou em segunda convocação, às 20:30 (vinte e trinta) horas, com 
qualquer número de associados presentes, a fim deliberar sobre: 1 - 
aprovação das contas; 2 - mudança de endereço da sede para Rua 
XV de Novembro, nº 4.380, sala 02, Vila Redentora, nesta cidade 
de São José do Rio Preto - SP; 3 - alteração de membros da 
diretoria; 4 - ratificação de representação do IBCP, e, ainda, dirimir 
eventuais assuntos de ordem interna e funcional que possam surgir. 

 
 

São José do Rio Preto, 05 de novembro de 2020. 
 
 
 

__________________________ 
Ademir Nascimento 

Presidente 

Arquivo DHoje

Sérgio SAMPAIO
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 ESPECIAL

Enfrentamento a Covid e vacina abrem série 
de entrevistas com candidatos a prefeito

ENFRENTAMENTO: “Um governo forte garante 
Saúde e Economia, um governo fraco não garante nada. 
Sei da importância de cuidar da Economia e garantir em-
pregos e renda.  Sem saúde não há economia.  Saúde é 
Economia e vidas estão em primeiríssimo lugar.  E o ne-
gócio não é aumentar leitos, mas minimizar o contágio.  
Por isso se impõe o isolamento total e a observância dos 
cuidados definidos pela Organização Mundial de Saúde. 
Ainda e pra proteger os mais vulneráveis, vamos criar a 
BEM – Bolsa de Emergência Municipal para garantir a 
manutenção do benefício de R$ 600,00 para 10 mil fa-
mílias por mais 6 meses.  Dinheiro extraído de 1.5% do 
Orçamento Municipal e que além de proteger as pessoas 
durante a pandemia, volta para a Economia da cidade. 
Vamos ainda favorecer os pequenos negócios compran-
do produtos dos pequenos produtores e comerciantes 
para suprir a demanda das escolas, hospitais e outros 
aparelhos públicos”.

VACINA COVID: “Todas as vacinas inclusive a da 
COVID após testadas e aprovadas devem fazer parte do 
calendário oficial e em decorrência da pandemia que já 
começa seu segundo ciclo na Europa batendo recordes 
de contágio deve ser obrigatória”.

CARLOS ALEXANDRE 
do PC do B

O DHoje traz a partir deste domingo (8) uma série de entrevistas com perguntas e respostas com os 10 candidatos a prefeito de Rio Preto sobre temas que, na maioria dos casos, passam desapercebidos nos pla-
nos de governos deles. O primeiro questionamento feito aos prefeituráveis diz respeito à Covid-19 onde cada um se posicionou de como teria agido para fazer o combate à pandemia tanto na área da saúde como 
na econômica e outra sobre a polêmica em torno de uma possível obrigatoriedade da população ter que tomar a futura vacina contra a Covid.  O mesmo espaço foi concedido para cada um dos candidatos, que foi de 

até 2.000 caracteres que poderão ou não ser usados pelos mesmos conforme suas vontades. Acompanhe como cada um se posicionou sobre estes dois temas a partir de agora

ENFRENTAMENTO: “A pandemia do Covid 19 
envolveu questões sanitárias e econômicas. A atual ad-
ministração municipal tratou de forma injusta e desigual 
os comerciantes da cidade. Enquanto, a maioria estava 
com as portas fechadas outros, como os supermerca-
dos, funcionaram normalmente. Alguns supermercados 
até expandiram os serviços vendendo itens de lojas im-
possibilitadas de trabalhar. Quem foi proibido de abrir 
seus comércios deixou de faturar até 40%. Eu teria 
tomado todos os cuidados sanitários sem prejudicar a 
economia. De forma justa e segura não teria fechado  o 
comércio tão precocemente como foi feito. Teria ainda, 
estudado com a equipe de Finanças as possibilidades 
para ajudar os comerciantes e empresários a diminuir 
despesas sem ter que demitir funcionários. Estamos 
num momento onde todos os setores precisam se unir, 
achar soluções, estratégias e saídas para sairmos desta 
turbulência fortalecidos”.

VACINA COVID: “Sou a favor do livre arbítrio. 
Como todas as outras vacinas, toma quem tem res-
ponsabilidade. Eu tomarei assim que for aprovada pela 
Anvisa”.

CARLOS ARNALDO 
da coligação “Rio Preto 

Pode Mais”
ENFRENTAMENTO: “Como ação a instalação 
de um gabinete de crise, com profissionais especialis-
tas, como médicos infectologistas e virologistas, técni-
cos da saúde e representantes da sociedade rio-preten-
se e entidades representativas. Plano de contingência 
imediato, aquisição de testes rápidos para testagem 
em massa, isolamento dos comunicantes, tratamentos 
dos doentes e barreira sanitária em todas as entradas 
e saídas da cidade”.  

VACINA COVID: “Vacina é algo muito sério e 
deve seguir todas as fases pois, ela é feita do próprio 
vírus, atenuando seu poder de infectividade, para que 
o nosso organismo produza anticorpos e adquira imu-
nidade. Portanto, a vacina deve ser aplicada quando se 
tem a certeza de total segurança, eficácia e efetivida-
de”.

 CASALE 
da coligação “Rio Preto 

Pela Verdade” ENFRENTAMENTO: “Rio Preto teve uma taxa de 145 
mortes por cada 100 mil habitantes. Este número não é baixo, 
pelo contrário, é um dado alarmante comparando com demais 
cidades paulistas. Para mim e João Alfredo, candidato a vice-
-prefeito, o cuidado com as pessoas é o mais importante. A 
testagem em massa, desde o início da pandemia, o isolamento 
adequado e oferta de equipamentos de proteção individual aos 
trabalhadores da saúde ao início da crise eram importantes 
medidas”.

VACINA COVID: “Em pleno século XXI, é inaceitável o 
retrocesso e negação da ciência. Segundo a Unicef as vaci-
nas poupam até 3 milhões de vidas anualmente. Apesar dos 
benefícios desta ferramenta de saúde, porém, 1,5 milhões de 
crianças inocentes morreram por doenças que teriam sido evi-
tadas com vacinação adequada em 2017. Nosso SUS garante 
imunizações gratuitas para cerca de 20 doenças letais, como 
difteria, sarampo, ou poliomielite, mesmo assim nos últimos 
anos o Brasil teve uma das maiores quedas de taxas de vaci-
nação do mundo de acordo com a ONU. O resultado é o re-
torno de doenças até então erradicadas ou controladas, como 
o sarampo em 2019. Por isto é preciso sempre valorizarmos 
e ensinarmos a importância da vacinação e pesquisa científi-
ca. No caso da pandemia atual, que levou mais de 160 mil 
brasileiros a morte, a vacinação significa avanço em favor da 
vida. Independente do laboratório responsável pela fabricação, 
após testagem adequada e pesquisa rigorosa, é questão de 
bom-senso, ética e responsabilidade garantir que o povo tenha 
acesso igualitário à vacinas. A vacinação obrigatória é necessi-
dade para contermos a crise sanitária que vivemos. Por tanto 
enquanto figura pública, conselheira da saúde municipal, pro-
fessora, é meu papel incentivar o conhecimento e promover as 
ações de saúde coletiva”.

CELI REGINA 
do PT 

ENFRENTAMENTO: “Qualquer pessoa que some 2 + 2 
percebe que foi uma gestão repleta de achismos e de decisões 
equivocadas em nome de uma falsa ciência que trouxe muitos 
prejuízos. Vivemos, por exemplo, o minilockdown de três dias, fe-
chamento de supermercados, lei seca e outras medidas que não 
foram vistas em nenhum outro lugar do mundo. Rio Preto recebeu 
mais de R$ 50 milhões para enfrentar a pandemia e mesmo assim 
nossa cidade é a 2ª cidade do estado a 6ª do Brasil em número de 
casos e mortes a cada 100 mil habitantes. Ou seja, foi um fracas-
so, mas o prefeito insiste em dizer que fez tudo certo e que faria 
tudo novamente. Eu faria muita coisa diferente, a começar pela co-
ordenação do comitê gestor, que deve ser comandado pela Defe-
sa Civil. A OMS classifica pandemias como a do novo coronavírus 
como “desastres biológicos”. Tal circunstância afeta todo o siste-
ma social, com impactos muito fortes na saúde e na economia, 
e que, portanto precisam de um enfrentamento com uma visão 
global do problema, não apenas o ponto de vista médico. Esse foi 
um grande erro da gestão. Precisamos ampliar a testagem e o iso-
lamento das pessoas contaminadas, ampliar o número de ônibus 
(e não reduzir, como fez o prefeito) e seguir orientando as pessoas 
quanto à importância do uso da máscara e do distanciamento 
mínimo. Isso, obviamente, sem fechar o comércio novamente”.

VACINA COVID: “Sou contra a obrigatoriedade, mas pen-
so que é dever do poder público fazer uma ampla campanha de 
conscientização sobre sua importância. Isso é claro, desde que 
tenhamos uma vacina eficiente, devidamente testada e aprova-
da pelos órgãos sanitários”.

CORONEL HELENA 
da coligação “Rio Preto com 

Segurança”

ENFRENTAMENTO: “Como homem público há 48 anos, 
sempre faço uma análise das decisões que tomo e tenho a 
humildade, se for o caso, de admitir equívocos e rever atos. No 
caso da pandemia, tenho a convicção de que faria tudo nova-
mente no sentido de salvar vidas. Aqui é importante registrar 
que estão circulando fake news dizendo que depois das eleições 
será fechado o comércio novamente. É mentira! Ao contrário, 
os números da saúde revelam que deveremos avançar de fase, 
indo para a verde em breve, o que vai abrir ainda mais o setor 
econômico. Desde o anúncio da pandemia, na primeira quin-
zena de março, criamos um comitê formado por especialistas 
para definir o trabalho que seria desenvolvido em São José do 
Rio Preto. Tomamos medidas duras, mas necessárias para dei-
xarmos o sistema de saúde em condições de atender aos pa-
cientes. Durante o período de isolamento social e agora com a 
chegada das eleições, surgiram “especialistas de ocasião”, mas 
tenho a certeza de que adotamos medidas corretas. Controlada 
a doença em nossa cidade, agora é hora de discutir a retomada 
da economia que será muito mais rápida em comparação à 
economia do País”.

VACINA COVID: “Sou a favor da obrigatoriedade da vaci-
nação contra a Covid-19, quando estiver aprovada. Do ponto de 
vista técnico, entendo ser a única forma de se evitar a doença, 
que é nova, é altamente transmissível e não há tratamento pa-
dronizado em nenhum lugar do mundo”.

EDINHO ARAÚJO
 da coligação “Rio Preto 

Muito Mais”

ENFRENTAMENTO: “Já disse e repito, primeiramente 
faria a comunicação com todos os presidentes dos hospitais 
para entender a matriz de saúde que nós temos em Rio Preto 
e veria a possibilidade de aumento de leitos e respiradores. 
Criaria um fundo emergencial convidando pessoas físicas e 
empresários a doarem dinheiro para esse fundo e a prefeitura 
por sua vez iria fornecer a isenção parcial de IPTU e ISS, esse 
fundo seria gerido pelos presidentes dos hospitais que iriam 
analisar a necessidade de compra de remédios, leitos e respi-
radores. Faríamos essa legislação rápida na Câmara de Vere-
adores para isentar os impostos e por fim, jamais fecharíamos 
os comércios”.

VACINA COVID: “De acordo com a Constituição Fede-
ral, é dever do Estado garantir a saúde de todos, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação. Compete ao poder público municipal atuar de 
acordo com a Constituição e as leis. Não há espaço, portan-
to, para a opinião particular do ocupante do cargo público ou 
quem pleiteie ocupá-lo”.

FILIPE MARCHESONI 
do Novo 

ENFRENTAMENTO: “O posicionamento é de respeito 
total à ciência e às recomendações das autoridades em saúde 
e penso que a administração municipal mostrou fraqueza no 
combate ao coronavírus. Na condição de vereador, estive pre-
sente na primeira reunião sobre o tema, realizada logo no início 
da pandemia. Na ocasião, o secretário municipal de Saúde, 
Aldenis Borim, externou sua preocupação com o que acontecia 
no mundo e o prefeito parecia imbuído da boa intenção de 
atender à recomendação sanitária de distanciamento social. 
Mas faltou pulso à administração e o prefeito resolveu ceder à 
pressão de alguns poucos empresários e de políticos negacio-
nistas. Em um balé descoordenado para combater a pandemia 
e, ao mesmo tempo, atender aos interesses econômicos, re-
duziu horário de funcionamento, mandou abrir, mandou fechar 
o comércio e não resolveu nenhum problema e nem outro. O 
resultado dessa tentativa é que o município é o segundo do 
estado de São Paulo em número de mortes por coronavírus a 
cada 1 mil habitantes. São mais de 700 vidas perdidas para 
o vírus na cidade e o prefeito, em vez de agir para brecar as 
mortes, resolveu fazer mais leitos de UTI e gestões junto ao go-
verno estadual para avançar Rio Preto à fase amarela e, assim, 
agradar aqueles que colocam o dinheiro deles acima da vida 
dos outros. Além de matar pessoas, a pandemia de coronavírus 
escancarou as desigualdades na cidade. A necessidade de ge-
rar empregos e elevar a renda daqueles em situação de vulne-
rabilidade é urgente. Diferentemente da atual administração, 
que nada fez para ao menos minimizar os estragos causados 
pela pandemia na vida das pessoas, vamos criar programas de 
elevação de renda para famílias que tem de passar o mês com 
menos de R$ 100 por pessoa. Essa transferência de renda 
será feita por meio de uma moeda social, que só vai poder 
ser utilizada no comércio local. Assim, além de levar dignidade 
e esperança às pessoas mais necessitadas, esse dinheiro vai 
irrigar e fortalecer o pequeno e o médio comércio da cidade”.

VACINA COVID: “Essa é uma decisão que tem de ser 
tomada pelo Estado, seguindo as orientações científicas, as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde”.

MARCO RILLO 
do Psol

ENFRENTAMENTO: “Enfrentamento integrado 
SAUDE/ECONOMIA com ações que visem a não disse-
minação explosiva e a manutenção das atividades eco-
nômicas de forma convergente e ações de conscienti-
zação e estímulo a setores econômicos vulneráveis”.

VACINA COVID: “Somente após exaustivos tes-
tes de eficácia e segurança, talvez mais de 2 anos”.

PAULO BASSAN 
do PRTB

ENFRENTAMENTO: “Vamos reestruturar o Comitê gestor, 
garantindo a participação de todos os segmentos da sociedade, 
especialmente de representantes da ACIRP, de cada setor por ela 
representado, de sindicatos de classe, de serviços de saúde pú-
blicos e privados, da Secretaria da Educação, e dos Conselhos de 
Bairros. Vamos realizar campanhas massivas de educação e cons-
cientização sobre covid-19. Vamos ampliar a realização de exa-
mes, garantindo 100% de testagem para suspeitos de covid-19 
de grupos de risco ou que tenham familiares, residindo no mesmo 
imóvel, que sejam do grupo de risco. Vamos criar protocolos rígidos 
de isolamento e acompanhamento para suspeitos de covid-19 e 
familiares. Vamos usar o prédio do antigo Hospital Nossa Senhora 
da Paz como Hospital de Campanha, garantindo mais 115 leitos 
e enfermaria e 32 de UTI, a fim de acabar com o atendimento de 
covid-19 na Santa Casa e permitir a retomada segura dos serviços 
de saúde regulares suspensos por conta da pandemia. Vamos ela-
borar estudos de viabilidade e audiências públicas, para a aquisição 
do prédio do Hospital Nossa Senhora da Paz, a fim de abrigar, após 
o período de pandemia do covid-19, o Ambulatório Regional de Es-
pecialidades, para ampliação de suas atividades, com oferta exames 
de imagem e de serviços hospitalares de média complexidade”.

VACINA COVID: “Não há possibilidade constitucional de 
obrigar ninguém a tomar nenhuma vacina. Desde que tenha-
mos uma opção de vacina segura, vamos promover campanhas 
de conscientização e vamos estimular a população a tomar as 
vacinas. Mas o fato é que, as vacinas até agora testadas apre-
sentam percentual exageradamente alto de efeitos colaterais, 
podendo fazer mais mal do que a própria doença. Precisamos 
de uma vacina com maior grau de segurança e menor índice 
de efeitos colaterais antes de cogitarmos uma imunização em 
massa”.

ROGÉRIO VINÍCIUS 
do DC (Democracia Cristã)

DHoje vai publicar 
segunda pesquisa 

na quinta-feira

A segunda pesquisa de in-
tenção de votos contratada pelo 
jornal DHoje será divulgada na 
próxima quinta-feira, dia 12 de 
novembro. A publicação tem 
como foco dar continuidade a 
tradição de anos anteriores, 
com credibilidade e isenção no 
cenário político da cidade.

Nesta oportunidade além 
de uma nova consulta sobre as 
intenções de votos para os can-
didatos a prefeito de Rio Preto, 
também será feito um levanta-
mento no que diz respeito a dis-
puta dos candidatos a vereador.

Equipes irão nos próximos 
dias percorrer as ruas de Rio 
Preto para a coleta dos dados. 
A pesquisa está registrada na 
Justiça Eleitoral sob número 
SP-07027/2020 e prevê a 
entrevista de 615 eleitores 
para cruzamentos das informa-
ções. A empresa contratada e 
responsável pela estatística é 

a FLS Pesquisa, Assessoria e 
Marketing, com longa tradição e 
experiência no cenário eleitoral.

Registrada na Justiça desde 
o último dia 6 de novembro, 
a pesquisa cumpre todas as 
regras determinadas pela Le-
gislação Eleitoral. Segundo o 
instituto, a amostra municipal 
tem uma margem de erro de 4% 
para um intervalo e confiança 
de 95,5%.

Na metodologia adotada, 
a pesquisa será quantitativa, 
consiste na realização de entre-
vistas pessoais, mistas (na rua 
e domiciliares), com a aplicação 
de questionário estruturado 
junto a uma amostra represen-
tativa do eleitorado em estudo.

Além disso, também obe-
dece ao regime de quotas do 
TSE de 2019 por densidade 
eleitoral das regiões quanto, 
sexo, idade, grau de instrução 
e nível econômico.

Da REDAÇÃO

RIO PRETO

Candidatos devem 
assinar carta de 
intenções hoje

Neste domingo (8), a partir 
das 9h, o Conselho Municipal 
dos Direitos das Mulheres e os 
coletivos que integram a Frente 
Feminista em São José do Rio 
Preto recebem as candidatas e 
os candidatos à Prefeitura para 
assinatura da ‘Carta compromis-
so pela vida das mulheres’. 

O documento apresenta di-
retrizes para políticas públicas 
específicas ao público feminino, 
especialmente em relação à 
prevenção e ao enfrentamento 
da violência doméstica contra 

mulheres.
 Todos os 10 postulantes ao 

cargo de prefeito foram convida-
dos e puderam, previamente, se 
inteirar do teor da carta.

O evento será realizado no 
Clube do Lago, respeitando 
todas as medidas de higiene 
e distanciamento físico neces-
sárias ao período de pandemia 
pelo coronavírus. Por essa razão, 
o comparecimento será restrito a 
público previamente delimitado. 

O ato, no entanto, será 
transmitido ao vivo pela página 
no facebook @conselhodamu-
lhersjrp.

Da REDAÇÃO

COMPROMISSO
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Fiscalização da Piracema flagra peixes em comércio irregular e aplica multas 

Entre quinta-feira (5) e 
sexta-feira (6) ações desen-
cadeadas pelas equipes do 
Policiamento Ambiental na 
região em fiscalização a Pi-
racema resultaram em multa 
e apreensões. Os resultados 
encaminhados correspondem 
aos números da 1ª Com-
panhia de São José do Rio 
Preto.

A operação teve como 

Fiscalização da Piracema flagra comércio 
irregular e aplica R$ 10 mil em  multas

objetivo principal a fiscalização 
de locais que comercializam 
peixes nativos, sejam esta-
belecimentos comerciais ou 
locais de estocagem de pes-
cadores profissionais.

As fiscalizações foram re-
alizadas nas cidades de Rio 
Preto, Nova Granada, Catan-
duva e Palestina. Além dos 
comércios e pescadores foi 
realizado patrulhamento em 
áreas de pesca.

Em Rio Preto, durante de-
sencadeamento da “Operação 

Piracema Estoque”, que visa à 
fiscalização direcionada a veri-
ficação da Declaração de Es-
toque de Pescados, com foco 
nos pescadores profissionais 
e comerciantes de pescado 
nativo da bacia do Rio Paraná, 
a equipe da Polícia Ambiental 
compareceu a um estabele-
cimento comercial no bairro 
Jardim Arroyo e constatou que 
o comerciante mantinha um 
freezer com pescado que não 
fora declarado, o que é exigido 
por lei.

A fiscalização fez aferição 
do peso e a mensuração do 
comprimento total (CT) dos 
espécimes nativos inteiros 
encontrados dentro do freezer: 
foram 11.5  Kg de lambari,  
10.5 kg de curimba, 7 Kg de 
traíra, 1 Kg de piau, 1 Kg de 
cascudo e 18 Kg de barbado.

Pelo fato de o comerciante 
não ter efetuado a declaração 
de seu pescado, incorreu em 
infração ambiental, com a san-
ção de multa simples no valor 
de R$1.680,00. Segundo a 

Polícia Ambiental, o pescado 
foi apreendido e doado para a 
instituição filantrópica.

Ao todo foram 29 estabe-
lecimentos fiscalizados nos 
dois dias (5 e 6), o que re-
sultou em multas totalizando 
R$10.745,68. As fiscalizações 
continuam até o fim da pira-
cema, no dia 28 de fevereiro 
de 2021.

Em Palestina um pescador 
foi autuado utilizando petrecho 
proibido e foram apreendidas 
as três redes de pesca de 150 

metros e mais 09 quilos de 
pescado.  O valor da multa 
foi de R$880,00.

Os estabelecimentos que 
comercializam peixes nativos 
e pescadores profissionais 
devem encaminhar, até o dia 
02 de novembro de cada ano, 
uma relação de pescado nati-
vo constante em seu estoque. 
Posteriormente a Polícia Am-
biental fiscaliza esses locais 
para verificar se a quantidade 
estocada corresponde a de-
claração.

Janaína PEREIRA  
janaina.pereira@dhoje.com.br

Maconha apreendida pela PRF na rodovia Transbrasilliana

PRF apreende 
mais de meia 
tonelada de 

maconha

A Polícia Rodoviária Fede-
ral apreendeu mais de meia 
tonelada de maconha na ro-
dovia BR-153, em Rio Preto, 
na manhã deste sábado (7). 
A droga estava escondida no 
fundo falso de um caminhão.

De acordo com informações 
da PRF, durante fiscalização, 
os policiais rodoviários federais 
abordaram um caminhão com 
placas do município de Toledo 
(PR), que era conduzido por um 
homem de 66 anos.

Em abordagem, os policiais 
perceberam forte odor de ma-

Vinicius LOPES 
redacao@dhoje.com.br

DivulgaçãoNA BR 153

conha que vinha da carroceria 
e, após uma revista minuciosa, 
notaram que havia um fundo 
falso sob o revestimento de 
madeira do veículo.

Dentro do fundo falso, a 
PRF encontrou 738 tijolos de 
maconha, totalizando 524,26 
quilos da droga. O homem 
informou que não sabia da 
presença do entorpecente e 
que tinha pego o caminhão em 
Presidente Prudente (SP) com 
destino a Barretos (SP), onde 
iria trabalhar com transporte de 
material de construção.

A ocorrência foi encaminha-
da para Delegacia de Polícia 
Federal de Rio Preto.

PM faz dois flagrantes de 
tráfico no João Paulo II

A Polícia Militar fez dois fla-
grantes de tráfico de drogas em 
menos de 24 horas no bairro 
João Paulo II. O primeiro foi a 
prisão de uma jovem, de 20 
anos, com drogas e dinheiro 
nesta sexta-feira (6). A prisão 
aconteceu após uma denúncia 
anônima.

Segundo o boletim de ocor-
rência, os policiais chegaram 
até a residencia da suspeita e 
notaram um adolescente fugin-
do. Ao entrar no imóvel, que fica 
nos fundos de uma outra casa, 
a PM encontrou a jovem, que 
confirmou traficar no local.

A suspeita indicou aos po-
liciais militares onde escondia 
as drogas. Na cozinha, foram 
apreendidas 138 porções de 
uma substância semelhante a 
cocaína e mais 18 pedras de 
crack dentro de uma garrafa de 
café , além de um rolo de PVC 
e duas balanças de precisão.

A PM também apreendeu a 
quantia de R$ 1.833,00 que 
estava dentro de uma maleta 
no guarda-roupa de um dos 
quartos.

A jovem ainda disse aos 

policiais que estava vendendo 
os entorpecentes há dois me-
ses no local por não conseguir 
trabalho, pois já havia sido 
presa pelo mesmo crime. Ela 
foi encaminhada a Central de 
Flagrantes e vai responder por 
tráfico de drogas.

Outro caso - Na segunda 
ocorrência um homem de 30 
anos foi preso por tráfico de 
drogas após a a Polícia Militar 
ser acionada para averiguar 
uma denúncia de tráfico no 
bairro quando se deparou com 
o suspeito colocando algo den-
tro de um relógio de energia 
elétrica de uma residência.

Ao notar a presença da PM, 
o homem tentou fugir, mas foi 
capturado. Durante a abor-
dagem, nada de ilícito foi en-
contrado, sendo apreendidos 
somente R$ 5,00 em espécie.

Os policiais foram checar o 
que o suspeito havia colocado 
no relógio de energia elétrica 
e encontraram 13 porções de 
uma substância semelhante a 
maconha.

O homem foi preso e en-
caminhado para a Central de 
Flagrantes, onde ficou à dis-
posição da Justiça.

Vinícius LOPES

A droga estava escondida no fundo falso de um 
caminhão que foi abordado na BR-153 em Rio Preto

Fiscalização flagra festa clandestina 
com mais de 350 pessoas sem máscara

Mais uma festa clandestina 
foi realizada nesta sexta-feira 
(6), o evento aconteceu na 
Chacara Viva 4 em Cedral.

Agentes de Fiscalização 
da Vara da Infância e da Ju-
ventude, com o apoio do 52° 
Batalhão da Polícia Militar, 
Conselho Tutelar e Fiscais da 
Prefeitura foram até o local 
e autuaram a organização do 
evento que responderá pelo 
crime da pandemia.

No local foi localizado um 
adolescente sem documento 
e ingerindo bebida alcoólica.

A festa tinha mais de 350 
pessoas e todas sem fazer uso 
de máscara de proteção.

Foi registrado boletim de 

ocorrência na Delegacia de 
Plantão de Cedral, boletim de 
ocorrência Polícia Militar e auto 
de infração da Vara da Infância 

tinuar nesse final de semana 
e até o final desse ano, sendo 
intensificado mais ainda com o 
recrutamento de mais fiscais.

Da REPORTAGEM

e Juventude.
O proprietário da chácara 

também foi multado.
As fiscalizações devem con-

Fiscalização flagra festa clandestina com mais de 350 pessoas sem máscara
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EM CEDRAL
Motorista de caminhonete 

bate em moto e foge

Uma motociclista de 25 
anos ficou ferida após um aci-
dente de trânsito na avenida 
Comendador Vicente Filizola, 
em Rio Preto, na tarde desta 
sexta-feira (6).

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima seguia 
com o veículo pela via quando 
acabou sendo atingida por uma 

Vinícius LOPES caminhonete de cor branca, 
que fugiu do local do acidente 
sem prestar socorro.

Uma equipe do Corpo de 
Bombeiros foi chamada e 
encaminhou a motociclista 
para a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Tanga-
rá. A moto foi entregue para o 
namorado da vítima. O caso 
será investigado.

Divulgação



SOS CONSUMIDOR A-7Jornal
São José do Rio Preto, domingo
08 de novembro de 2020

RECLAME AQUI 

Divulgação

OS DIREITOS DO CONSUMIDOR 
AO  COMPRAR O CARRO USADO

PROCON-SP 
MULTA AMBEV

AUTOMÓVEIS SEMI-NOVOS PODEM SAIR MAIS EM CONTA, 
MAS O CONSUMIDOR DEVE TOMAR CUIDADO COM ALGUNS 

DETALHES ANTES DE FECHAR NEGÓCIO

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

JOÃO PAULO  - O DIREITO 
DE TROCA É GARANTIDO 
PELO CDC EM QUALQUER 
SITUAÇÃO?   

SOS -   Quando o produto 
apresenta vício e o 
fornecedor não consegue 

sanar esse vício no prazo 
máximo de 30 dias, o 
consumidor tem direito à 
substituição do produto, mas 
pode optar também pelo 
abatimento do preço ou o 
recebimento do que pagou, 
monetariamente corrigido.

JOÃO PAULO GONÇALVES – 
Auxiliar Administrativo

O Procon-SP multou a 
cervejaria Ambev por 

vender a bebida alcoólica 
mista Skol Beats – sabores 
Senses, Fire e Secret, todos 
de 269 ml – sem informar 
o prazo de validade. A 
multa no valor de R$ 
10.255.569,90 será aplicada 
por meio de processo 
administrativo e a empresa 
tem direito à defesa.
De acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor, 
os produtos colocados 
à venda no mercado de 
consumo devem contar 
com informações corretas 
e precisas sobre suas 
características, inclusive 
o prazo de validade – que 
é um dado essencial para 
a saúde e segurança do 
consumidor.
A multa foi estimada com 
base no porte econômico 
da empresa, na gravidade 
da infração e na vantagem 
obtida, conforme determina 
a legislação.

Divulgação

Por não informar o prazo 
de validade da bebida 

Skol Beats, empresa foi 
multada em mais de

 10 milhões

Está pensando 
em adquirir 
um carro 
usado? Apesar 

da vantagem do preço 
mais acessível, é preciso 
entender que essa 
compra pode acarretar 
alguns riscos. Antes 
de fechar o negócio, 
recomenda-se que leve 
um mecânico de sua 
confi ança para averiguar 
o estado do veículo antes 
de realizar a compra. 
O CDC (Código de 
Defesa do Consumidor) 
estabelece que, no 
caso de o veículo 
apresentar problemas 
de qualquer natureza 
e de fácil constatação, 
o consumidor tem um 
prazo de até 90 dias 
para reclamar. Se tais 
problemas não forem 
resolvidos em 30 dias, o 
consumidor tem o direito 
de exigir, à sua escolha: 
a troca do veículo por 
outro do mesmo padrão, 
o cancelamento da 
compra ou o abatimento 
proporcional do preço 
(desconto).
No entanto, tais direitos 
só são garantidos quando 
se tratar de relação de 
consumo, que ocorre 
quando a compra do 
veículo for realizada 
entre o consumidor - 
seja ele pessoa física 
ou jurídica - e um 
fornecedor, por exemplo, 
revendedora de veículos 
ou concessionária. 
A compra realizada 

entre particulares não 
é considerada relação 
de consumo, tendo em 
vista que o particular/
vendedor não é 
considerado fornecedor 
por não ter habitualidade 
nessa prática. Nestes 
casos, o Código Civil é 
que deve ser utilizado no 
interesse do comprador.

Se o veículo apresentar 
algum defeito que não 
estava aparente no 
momento da compra, 
como é o caso do vício 
oculto,  a reclamação 
poderá ser formalizada 
assim que forem 
descobertos, ou de fácil 
constatação o prazo legal 
de 90 dias para garantia .
Como nos demais 
produtos, é preciso 
pesquisar preços. A 
internet são boas fontes 
de referência. Contam 
para a avaliação no 
preço fi nal, modelo, 
cor, ano de fabricação, 
quilometragem e 
revisões. 
   
Documentação 

Os documentos 
essenciais que devem ser 
exigidos do proprietário 
do carro, seja pessoa 
física ou empresa 
revendedora, são:
•Comprovantes de 
pagamento do IPVA 
(Imposto sobre 
a Propriedade de 
Veículos Automotores) 
e do DPVAT (seguro 
obrigatório);
•Certifi cado de Registro, 
além do Licenciamento 
de Veículos;

•Certifi cado de 
transferência, datado, 
preenchido e com fi rma 
reconhecida (recibo / 
contrato de venda). 
Vale destacar que quando 
constarem as letras 
“RM” no documento 
do veículo, próximo 
ao número do chassi, 
signifi ca que a numeração 
foi remarcada. Isto 
é, o veículo teve seu 
número de chassi 
adulterado depois de ter 
sido roubado/furtado, 
e foi recuperado pelo 
Detran (Departamento 
Estadual de Trânsito). Tal 
informação é importante 
porque automóveis 
nessas condições podem 
perder valor no mercado 
e correm o risco de ter 
negada a cobertura da 
seguradoras. 
Alguns estabelecimentos 
que comercializam 
veículos usados emitem 
uma nota fi scal ou 
recibo com as palavras 
“venda no estado”, 
signifi cando que o 
veículo não se encontra 
em perfeitas condições. 
Se houver interesse por 
esse tipo de aquisição, 
solicite ao fornecedor 
que especifi que na nota 
fi scal ou recibo todos os 
problemas apresentados 
pelo automóvel, 
garantindo assim o 
direito à informação do 
consumidor. 
O importante é pesquisar 
e não comprar um 
veículo por impulso. 
Tomando as precauções 
recomendadas, muitos 
problemas poderão ser 
evitados.

MARA CRISTINA  - UM 
CONSUMIDOR VAI A 
LOJA E COMBINA A 
COMPRA DE UM PRODUTO 
COM DETERMINADAS 
CARACTERÍSTICAS COM O 
VENDEDOR. AO RECEBER 
O PRODUTO, VERIFICA 
QUE NÃO POSSUI TODAS 
AS CARACTERÍSTICAS 
COMBINADAS E A NOTA 
FISCAL SE REFERE AO 
PEDIDO QUE FOI ENTREGUE 
E NÃO AO COMBINADO. 
QUAL O DIREITO DESSE 
CONSUMIDOR?

SOS -   Quando o consumidor 
e o lojista (fornecedor) 
combinam a compra e venda 
de um produto, eles realizam 
um contrato de consumo. 
Havendo divergência entre 
o combinado e o recebido, 
o consumidor tem o direito 
de exigir a substituição do 

produto enviado pelo que foi 
contratado (art. 48 do CDC). 
Necessário, porém, que o 
consumidor possa comprovar 
o descumprimento do 
contrato (art. 48 do CDC). 
Necessário, porém, que o 
consumidor possa comprovar 
o descumprimento 
do contrato mediante 
documento idôneo.

MARA CRISTINA  - A 
LOJA, AO ACEITAR 
TROCAR O PRODUTO, 
PODE DETERMINAR DIAS 
ESPECÍFICOS?

SOS -   Quando o fornecedor 
admite a possibilidade 
de troca (substituição) do 
produto não viciado, ele 
pode convencionar com o 
consumidor as condições 
para esse � m sem que 
signi� que ofensa ao CDC.

MARA CRISTINA SOARES – 
Diarista



    O Distrito de Enge-
nheiro Schmitt, localizado 
a 12 km de Rio Preto e 
444 Km de São Paulo, 
completa 93 anos dia 28 
de novembro. Sua gestão 
pertence ao município de 
São José do Rio Preto. 
Trata-se de um bucólico 
vilarejo que nasceu às 
margens da ferrovia e re-
cebeu esse nome em ho-
menagem ao engenheiro 
Karl Ebenhardt Jacob 
Schmitt, que comandou a 
instalação da ferrovia em 
1912. 
     Rodeado de sítios e 
fazendas o distrito teve 
sua economia baseada 
na agricultura e nessa 
vertente surgiram as pri-
meiras doceiras, na déca-
da de 1960. A produção 
dos doces, que surgiu de 
forma artesanal, tornou o 
lugar referência em doces 
típicos da fazenda. A 
tradição fez Schmitt ficar 

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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Schmitt: recanto de fé e doces

CONVERSA COM O HISTORIADOR 

polo gastronômico e roteiro 
para turistas. 

Comer, Beber e afins Rio 
Preto - Qual foi a importân-
cia de Schmitt na história 
de Rio Preto? 
Lelé Arantes - A história de 
Schmitt insere-se na história 
rio-pretense como unha e 
cutícula. Ambas se benefi-
ciaram de suas existências, 
como xifópagas.  Schmitt 
surgiu com a chegada dos 
trilhos da EFA (01/10/1912). 

conhecida como a capital 
dos doces. 
    O povoado tem 18 mil 
habitantes e se inspira 
também na fé ligada à 
história do Padre Maria-
no, beatificado em 2006. 
Mariano De La Mata Apa-
rício foi pároco de Sch-
mitt por 11 anos e mor-
reu em 1983. Seu corpo 
foi enterrado na Paróquia 
Santo Agostinho, na es-
tação Vergueiro do metrô, 
em São Paulo (SP), ao 
lado do Colégio Santo 
Agostinho. Sob o altar da 
igreja estão guardados 
os seus restos mortais. 
O trajeto de 8 km entre 
Schmitt e Cedral era a 
trilha percorrida por ele 
a pé, para realizar missa 
no município vizinho. O 
trecho ficou conhecido 
como Caminho do Padre 
Mariano e anualmente 
recebe centenas de fiéis 
que caminham para agra-

Lelé Arantes 
Pense num homem de racio-
cínio rápido e conhecimento 
amplo. É jornalista, historia-
dor, editor de livros, cronista, 
quase contista e poeta bis-
sexto. Comanda a THS editora 
e aqui nos conta um pouco 
sobre o bucólico distrito que 
tem fama de capital dos do-
ces. E diz que precisamos dar 
a Schmitt o que Curitiba deu 
a Santa Felicidade: investi-
mentos para que se torne um 

RIO PRETO – BELÉM
 
O Chef Flávio Souza, da Jambu Culinária Raiz está participando 
da II Feira Gastronômica do Bem, em Belém (PA). Ele, que é 
professor no curso de barista do Senac, está na capital para-
ense para workshops sobre café e doces. Flávio comercializa  
aqui o bombom paraense, cachaça com Jambu, polpa de açaí, 
além de cupuaçu, farinhas, tucupi e jambu. Para conhecer 
mais sobre esse Chef siga @jambuculinariaraiz no Instagram. 

decer e pedir bênçãos. 
    A vocação turística do 
distrito ainda é incipien-
te, mas ganhou reforço 
com o lançamento do 
Trem Caipira em 2017. O 
trem faz a rota Rio Preto 
– Schmitt, em domingos 
específicos (está desati-
vado por conta da pan-
demia) e já transportou 
2,5 mil pessoas em 26 
viagens realizadas até 
fevereiro de 2020. O 
passeio é gratuito, mas 
a lista de espera já está 
com 2,1 mil pessoas.
    Além de passear de 
trem, visitantes e mo-
radores da região vão a 
Schmitt para comprar do-
ces. As principais casas 
de doces são: Doceria 
Schmitt, Doces Noêmia e 
Silvana Doces. Conside-
rada a primeira a produzir 
doces, a Noêmia oferece 
variedade de produtos e 
revende também bebidas, 
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Como era normal acontecer 
na época, a estrada de ferro 
fazia seus acampamentos 
entre uma estação inaugura-
da e a outra a ser construída. 
Exemplo: entre Cedral e Rio 
Preto, surgiu o acampa-
mento onde os funcionários 
se instalavam para residir 
enquanto as obras e os tri-
lhos avançavam. Era comum 
surgir nestes locais pequenos 
comércios. Alguns desses 
locais, como Cedral, por 
exemplo, prosperaram e se 
tornaram municípios. Outros, 
como Engenheiro Schmitt, 
não cresceram e são hoje vi-
las ou distritos dos municípios 
maiores ou fundados antes 
da chegada da ferrovia. Por 
exemplo: Engenheiro Baldui-
no, entre Monte Aprazível e 
Tanabi; Ecatu, entre Tanabi e 
Cosmorama; Simonsen, entre 
Cosmorama e Votuporanga...
De certa forma, Schmitt 
sempre esteve ligado a São 
José do Rio Preto, contribuin-
do política e economicamente 
ao longo dos anos. O primeiro 
deputado federal eleito por 
Rio Preto, o médico Joaquim 
Nunes Coutinho Cavalcanti, 
sempre residiu em Schmitt, o 
que não o impediu de clinicar 
diariamente em Rio Preto, na 
Casa de Saúde Santa Helena, 
nem de frequentar as rodas 
sociais e ser presidente do 
Rio Preto Automóvel Clube.
O maior memorialista do 
Brasil, Pedro Nava, morou em 
Schmitt. O Colégio São José 
nasceu em Schmitt, como 
Ginásio São José. O padre 
Mariano de La Mata, beatifi-
cado pelo Vaticano, viveu e 
desenvolveu boa parte do seu 
sacerdócio em Schmitt. Adail 
Vettorazzo, duas vezes pre-
feito de Rio Preto, deputado 
estadual e deputado federal, 

nasceu em Schmitt.

Comer, Beber e afins -  Não 
temos pousadas e hotéis 
fazenda em Schmitt. Existe 
uma explicação histórica 
para isso? 
Lelé Arantes - Não há uma 
política real para transformar 
o distrito numa área de turis-
mo rural. Para bancar a mar-
ca de turismo rural, Schmitt 
precisa investir em hotelaria 
compatível. Não temos isso. 
É preciso um esforço para im-
plantar esse conceito e atrair 
investimentos. 
Schmitt precisa abraçar sua 
verdadeira vocação que está 
já está enraizada: doces e 
comida. Ou seja, precisamos 
dar a Schmitt o que Curitiba 
deu a Santa Felicidade. Quem 
vai a Curitiba e não fez um 
passeio na Santa Felicida-
de não esteve em Curitiba, 
mesmo a cidade tendo um 
point gastronômico sofisticado 
como o Batel.  

Comer, Beber e afins -  
Surgiu este ano o primeiro 
grande restaurante no 
Distrito, de propriedade 
do buffet Manoel Carlos. 
Schmitt não tem vocação 
para gastronomia? 
Lelé Arantes - As docerias 
de dona Noêmia e do Laércio 
são as sementes de um 
futuro polo de guloseimas. Já 
está dando frutos a doceria 
da Silvania e o restaurante 
do Manoel Carlos. O poder 
público ainda tem tempo de 
corrigir esta rota de “turismo 
rural” para turismo gastronô-
mico e devocional — afinal, 
não é todo lugar que tem 
um santo para chamar de 
seu. Incentivar a instalação 
de restaurantes, confeitarias 
(como Santa Felicidade), sa-

lões de festa, buffet, parque 
de diversão (como Penha e 
Olímpia) e daí partir para o 
turismo rural porque haverá 
uma oferta maior para os 
visitantes. Schmitt precisa 
abraçar a imagem do padre 
Mariano, apostar no Caminho 
do Padre Mariano como uma 
rota de fé e devoção. O futu-
ro é promissor, mas depende 
de políticas públicas. 

Comer, Beber e afins -  Um 
dia Schmitt deixará de ser 
distrito? 
Lelé Arantes - Penso que 
para o próprio distrito ser 
município não é num bom 
negócio (para a economia lo-

cal). A população deve exigir 
dos prefeitos a nomeação de 
subprefeitos competentes, 
inteligentes e proativos, re-
pudiando nomeação políticas 
por causa de meia dúzia de 
votos captados por pessoas 
inexpressivas que se candi-
datam a vereador pensando 
no cargo de subprefeito.
Comer, Beber e afins 
-  Como o senhor define 
Schmitt?
Lelé Arantes - Vejo Schmitt 
como um recanto de paz, 
felicidade e devoção, como 
um belo cartão postal de 
São José do Rio Preto. É o 
lugar aonde levo as pessoas 
que me visitam.

Os doces 
artesanais são o 
principal atrativo

embutidos e produtos de 
decoração e louças. A 
Doceria Schmitt é tam-
bém tradicional e oferece 
queijos de vários tipos, 
bebidas, biscoitos e cas-
tanhas e fica ao lado da 
Igreja Santa Apolônia, no 
coração do distrito. Silva-
na doces é uma fábrica 
que comercializa doces 

frescos e queijos, logo na 
entrada do distrito para 
quem vem pela rodovia 
Washington Luiz e conta 
com 42 anos de tradi-
ção. Para comprar doces 
ou visitar o distrito basta 
seguir pela rodovia Wa-
shington Luiz, as casas 
de doces ficam abertas 
todos os dias das 8h às 

18 horas. 
    Para se inscrever para 
o passeio no Trem Caipira 
é preciso fazer um ca-
dastro através do e-mail: 
reservastremcaipira@rio-
preto.sp.gov.br . Demais 
informações e a relação 
de documentos estão no 
site https://www.riopreto.
sp.gov.br/tremcaipira/ 

A Igreja de Santa 
Apolônia é a única 

do Brasil em 
homenagem à santa

O Trem Caipira: 
passeio gratuito entre 
Rio Preto e o distrito
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Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

PROMOÇÃO  - A apresentadora Luciana Gimenez resol-
veu fazer uma promoção especial para ver se consegue 
vender tríplex milionário parado na imobiliária desde 
2017. O imóvel é um dos vínculos materiais que Lucia-
na ainda tem com o ex-marido Marcelo de Carvalho, com 
quem foi casada por 12 anos.

FOI TUDO BEM - A mãe do médico, Dr. Luiz Fernando Col-
turato, que é pai do Leandro Colturato, que foi eleito pre-
sidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto, 
passou por uma intervenção cirúrgica na caixa torácica. 
Ela tem quase 100 anos de idade, e a cirurgia, que foi re-
alizada há alguns dias atrás, foi um sucesso. Ela já esta 
maravilhosamente bem e muito feliz pelo Leandro ter sido 
eleito presidente da sociedade de Medicina. Se existe um 
fi lho exemplar, é o Luiz Fernando, pois a primeira coisa 
que ele faz no dia é visitar a mãe. O médico que fez a ci-
rurgia foi Dr. Paulo Zerati Monteiro, que é amigo de Luiz 
Fernando. 

COMEMORAÇÃO - Os parabéns da coluna essa semana 
vai para a aniversariante, Sonia Beolchi Feres, que cele-
brou a data ao lado da família. 

REELEITO -  O deputado Marcelo Victor, presidente da 
Assembleia Legislativa, alcançou a reeleição para atuar 
no biênio 2021/2023. Ele não teve concorrente, mas ven-
ceu com uma votação expressiva: 25 dos 27 votos.

SHOW DE FOFURA   -  A apresentadora e atriz Fernanda 
Lima publicou em suas redes sociais imagens da fi lha que 
completou o primeiro ano de idade. As fotografi as cha-
maram a atenção de internautas e geraram uma onda de 
comentários de carinho e de elogios à menina. Famosos 
como Cris Viana, Camila Pitanga e Astrid Fontenelle, Leti-
cia Colin e Bruno Glagliasso também deixaram mensagem 
de carinho nas imagens.

Divulgação

PONTO DE VISTA  - A infl uencer Andressa Suita reagiu a 
uma mensagem postada em suas redes sociais por um 
seguidor, comentando o fi m do casamento com Gusttavo 
Lima. O internauta diz que separação pode ser mentira, 
jogo de marketing. Andressa respondeu: “Concordo com 
vc, essa era a minha intenção. Masss vida que segue”.

FAMOSA  - A atriz Cleo (ex-Pires) postou uma foto sensual 
em suas redes sociais e fez comentários sobre as partes 
íntimas. Em post, ela escreveu: “Eu gosto de estar sempre 
depilada e você? ”.
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PURO GLAMOUR  - O destaque da coluna vai para a em-
presária, Lucilia Coelho, que está sempre de bem com a 
vida e distribuindo simpatia por onde passa. 

PRECONCEITO  - Lulu Santos conta ao jornal O Globo 
como tem dividido o seu tempo ao lado do marido Cle-
bson Teixeira durante a pandemia. Casado desde o ano 
passado, o cantor comenta sobre os momentos bons do 
casal e fala que ainda sofre preconceitos, inclusive em 
fotos que posta com o marido na internet.

Mirassol e Cascavel fazem confronto 
direto por vaga no G-4 do grupo

Depois de ter a série in-
victa de sete jogos quebrada 
na série D do Campeonato 
Brasileiro, o Mirassol recebe 
o Cascavel em casa neste 
domingo (8), às 19h, para 
tentar reagir na competição. 
O jogo é um confronto direto 
por uma vaga dentro do G-4 
do grupo 7.

Para tentar a vitória, o 
Leão aposta no bom retros-
pecto dentro Maião. Se fora 
de casa a equipe ainda não 
venceu, como mandante o 
Mirassol está invicto, com 
quatro vitórias e um empate. 
“Já estamos chegando ao fim 
dessa primeira fase a gente 
tem que se manter dentro do 
G-4. Temos tido uma bo pro-
jeção em casa e é importante 
que a gente mantenha isso. 
É um jogo de seis pontos, se 
ganharmos podemos ultra-

passar o adversário”, afirmou 
o técnico Eduardo Baptista.

Um desfalque certo para o 
jogo será o meia Léo Artur. O 
jogador utilizou uma cláusula 
no contrato que permite que 
ele seja liberado para times 
que disputam divisões supe-
riores e foi emprestado para 
o Figueirense, onde jogará a 
série B. Pelo Mirassol foram 
oitos jogos e um gol marcado 
na competição. Este é o se-
gundo atleta que deixa o clube 
em meio ao campeonato. 
Antes dele, o volante Marino 
se transferiu para o Criciúma 
após ficar uma semana na 
equipe.

“Nossa equipe é uma equi-
pe em construção, montada 
recentemente com atletas 
ainda chegando. Tivemos a 
saída desses jogadores, mas 
buscamos novas peças para 
nos reforçar e fazer o Miras-
sol mais forte”, comentou 
Baptista.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

LEÃO JOGA HOJE

Time do Mirassol entra em campo hoje a partir das 19h
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Após dois empates, Tanabi entra 
em campo contra Araçatuba

O Tanabi entra em campo 
neste domingo (8), às 15h, 
tentando reencontrar o cami-
nho da vitória na Segunda Di-
visão do Campeonato Paulista 
(Bezinha). O adversário será o 
Araçatuba, lanterna do grupo 
1, fora de casa.

O Índio da Noroeste vem de 
dois empates jogando em Tana-
bi. O primeiro foi com gosto de 
derrota, já que a equipe vencia 
o Andradina até os 52 minutos 
do segundo tempo, quando 
o árbitro marcou pênalti para 
os visitantes, que marcaram. 

Já no último jogo, o empate 
teve sabor de vitória, já que 
o Tanabi perdia para o líder 
Bandeirante por dois a zero e 
conseguiu marcar dois gols nos 
acréscimos da segunda etapa.

“Essa reação foi primordial 
pra nos motivarmos para essa 
partida contra o Araçatuba. A 
gente tem tratado todos os jo-
gos como uma final e domingo 
é mais uma pra gente colocar a 
prova. A classificação está em 
nossas mãos e dependemos 
só da gente”, afirmou o técnico 
Ailton Modesto, que retorna 
ao comando da equipe depois 
de cumprir suspensão por ter 

Vinicius LIMA

FESTA DE FAMOSOS  - O empresário João King realizou 
uma festa na noite Halloween (31/10) para comemorar o 
seu aniversário. Realizado no luxuoso condomínio Novo 
Leblon, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, o evento con-
tou com a presença de artistas como Nego do Borel, Leo 
Stronda e o DJ Gabriel do Borel.

Foto: Leo Roveroni/ Agência Mirassol

Mirassol x Cascavel
Série D do Campeo-
nato Brasileiro
Dia: 08/11
Horário: 19h
Local: Estádio José 
Maria de Campos Maia 
– Mirassol
Transmissão: My-
Cujoo

Ficha técnica

BEZINHA

sido expulso no duelo contra o 
Andradina.

Sem pontuar ainda fora 
de casa, Modesto espera mu-
dar esse cenário diante do 
Araçatuba, que vem de qua-
tro derrotas consecutivas. “O 
grupo, fora o Bandeirante que 
disparou, está muito igual nas 
pontuações. Acredito que para 
garantir a classificação seriam 
necessários mais sete pontos. 
Está na hora de começar a 
colher resultados fora de casa. 
Os três pontos nesse jogo nos 
daria um fôlego a mais pra dar 
sequência”, comentou.

O outro jogo do grupo é 

entre Bandeirante e Andradina, 
às 11h. O América folga nesta 
rodada.

Araçatuba x Tanabi
Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista 
(Bezinha)
Dia: 08/11
Horário: 10h
Local: Estádio Muni-
cipal Dr. Adhemar de 
Barros – Araçatuba
Transmissão: My-
Cujoo

Ficha técnica

Time do Tanabi entra em campo hoje contra o Araçatu-
ba, lanterna do grupo
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Fechado a Convenção 
dos Frentistas 2020

Após meses de negociações e prorrogações da vigência da Convenção anterior dos Frentistas ocorridas 
devido a pandemia da Covid-19 foi finalizada nos últimos dias as tratativas de 2020 que tiveram inicio 
no começo do ano já que a data base da categoria é 1º de março. 

Segundo Antônio Marco dos Santos, presidente do Sindicato dos Frentistas de Rio Preto e região, foram di-
versas tratativas que tiveram como foco inicial manter os benefícios dos frentistas que estavam em risco, pois 
o setor patronal por diversas vezes ameaçou a retira dos mesmos. Após muita luta a Federação dos Frentistas 
junto com os 17 sindicatos de Frentistas conseguiu conquistar a manutenção das cláusulas sociais por dois anos 
– com isso benefícios como Tíquete Alimentação, Cesta Básica e Seguro de Vida estão garantidos até fevereiro 
de 2022. “É uma grande vitória, pois com isso no ano que vem teríamos que negociar também estes benefícios 
– podermos focar somente nas cláusulas econômicas em 2021” salientou Santos.

Parte econômica – ficou garantido reajuste dos salários e o Tíquete a partir de janeiro de 2021 – o novo 
piso do Frentista vai R$ 1.319,00 + R$ 395,75 (periculosidade) = R$ 1.714,70 – por sua vez o Frentista/Caixa 
Diurno piso com adicionais inclusos R$ 1.978,50 – Frentista Noturno (R$ 2.143,38), Frentista/Caixa Noturno 
(R$ 2.473,73) e Gerente (R$ 3.429,40). O Tíquete passa a valer R$ 19,75 a partir de 1º de janeiro de 2020 por 
dia trabalhado. 

Sincomerciários 
reforma Clube 

Social da Rua Tupi

O Sincomerciários (Sin-
dicato dos Empre-

gados no Comércio de Rio 
Preto) está aproveitando a 
impossibilidade de manter 
seus clubes abertos por con-
ta das restrições impostas 
pela pandemia da Covid-19 
para fazer uma ampla re-
forma no Clube Social da 
categoria na Rua Tupi.

Segundo Marlon Sebas-
tião Silva, diretor do sindi-
cato, a principal mudança 
está acontecendo na área 
da antiga lanchonete – onde 
um novo espaço está sendo 
construído que vai contar 
também com um brinque-
doteca e um espaço mais 
aconchegante para receber 
a família comerciaria. 

Piscina – a piscina foi 
totalmente reformada e 
foram trocados pisos que 
estão danificados.

Quadra – a quadra foi 
reforma e teve seu tamanho 
ampliado – tendo agora as 
dimensões oficiais de uma 

quadra para a disputa do 
futsal.

Quiosques – um dos 
dois quiosques grandes que 
existia no Clube foi desfeito 
e em seu lugar foram cons-
truídos novos três quiosques 
menores que poderão ser 
utilizados por grupo menores 
de comerciários – já que o 
grande exige no mínimo 20 
pessoas para ser reservado. 

Aulas de dança e Pila-
tes – duas salas estão sendo 
construídas em parte do 
espaço do estacionamento 
para receber as aulas de 
Axé, Zumba e Pilates que 
aconteciam na antiga lan-
chonete. 

O diretor saliente que as 
obras estão a todo vapor e 
a expectativa é que sejam 
entregues na segunda quin-
zena de dezembro. A amplo 
funcionamento das diversas 
atividades vai depender ago-
ra da liberação da Prefeitura 
por conta das restrições im-
postas no combate a Covid. 

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

Químicos pode ser 
concluída na segunda

As negociações 2020 do 
setor Químico devem ser 

concluídas nesta segunda-
feira (9) dando um ponto final 
nas tratativas deste ano.
Segundo João Pedro 
Alves Filho, presidente do 
Sindalquim (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas), os últimos detalhes devem 
ser finalizado na segunda pela manhã – o reajuste será 
superior a 4,5% com certeza salientou o sindicalista.
Apenas alguns detalhes em relação à PLR (Participação 
dos Lucros e Resultados) estão sendo feitos tratativas 
por conta de ter se vivido um ano atípico por conta da 
pandemia da Covid-19 e muitas empresas tiveram a 
redução de jornada e salários durante a fase mais critica 
do isolamento social. 
Por sua vez o sindicalista relembra que as cláusulas 
sociais têm validade até 2021 este ano apenas as 
econômicas estão sendo negociadas. 
A data base dos Químicos é 1º de novembro.

Sindicato está regularizando 
Clube de Campo em Talhado

O  Sindicato dos Motoristas de Rio Preto está na expectativa da reabertura do Clube de 
Campo da categoria localizado no Distrito de Tralhado e para isso está buscando dentro 
da legislação vigente as adequações que terão que ser feitas perante a realidade vivida por 

conta da Covid-19. 
Segundo Daniel Rodrigues, presidente do sindicato, na semana passado eles participaram de 

reunião com representantes da Vigilância Sanitária de Guapiaçu, já que o Clube de Campo está 
no território do município vizinho. Ele salienta que diversos procedimentos estão tendo que ser 
tomados para a regularização do local. 

Verde – o sindicalista que no que diz respeito a reabertura do clube vai depender da reclassificação 
da região para a fase Verde do Plano São Paulo que pode acontecer no próximo dia 16. “Quando 
voltarmos teremos capacidade reduzida – vamos ter que nos adaptar a realidade”, salientou Rodrigues. 

O clube neste período está passando por diversas pequenas reformas e adaptações para receber 
os motoristas e seus familiares.

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


