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LOCKDOWN

FISCALIZAÇÃO MULTA 24 PESSOAS NA RUA
Ônibus devem voltar amanhã
para trabalhador essencial

Mirassol também aumenta
restrições até este domingo

Carreata contra
lockdown termina
com 34 veículos
multados

Divulgação

“Durante a manifestação
desta sexta-feira, realizada na
avenida Alberto Andaló, 34 veículos foram autuados por cometerem infrações de trânsito,
previstas no Código de Trânsito
Brasileiro”, diz nota expedida
pela corporação.
Pág.A7

Blitzes sanitárias
vão continuar,
segundo a prefeitura

Carro bate na traseira e mata Pai preso por não pagar pensão
motociclista na rodovia SP 310 é solto por causa da pandemia
De acordo com as informações do boletim de ocorrência,
policiais rodoviários estavam
estacionados quando o motociclista notou a presença
da viatura e desacelerou, logo

atrás da motocicleta estava o
segundo motorista em uma distância de 100 metros que não
conseguiu reduzir a velocidade
do seu carro batendo na traseira
da moto.
Pág.A4
Andressa ZAFALON

VIZINHA

Antes de decretar lockdown no fim
de semana,
Mirassol recebe
consumidores
de Rio Preto
na sexta-feira;
supermercados
e postos de
combustíveis
tiveram filas.
Pàg.A3

No registro, o mandado
de prisão foi suspenso, pela
autoridade de plantão no momento, pelos riscos epidemiológicos que poderia causar,
sendo colocado em liberdade.

O frentista foi orientado a quitar
sua dívida o mais rápido possível, sendo alertado de que
poderá ser preso a qualquer
momento pela falta do pagamento da pensão. Pág.A4

No terceiro dia de Lockdown 24 pessoas foram multadas por descumprir o decreto municipal n° 18.861,
que restringe a circulação
no município. O balanço da
Blitz de fiscalização, realizado
nesta sexta-feira (19), foi divulgado na tarde deste sábado
pela equipe de Assessoria de
Comunicação da Prefeitura.
Do total de multas, uma delas
foi aplicada por desacato, em
Engenheiro Shimitt. Durante o
bloqueio 109 veículos foram
fiscalizados.
Pág.A7

Sesi antecipa
férias de julho
e suspende
aulas no Estado
Através de um comunicado
oficial enviado na tarde desta
sexta-feira (19), a Escola Sesi
antecipou as férias de julho, no
Estado todo, para iniciarem no
dia 24 de março até 7 abril. Os
outros 15 dias restantes, por
enquanto, serão mantidos para
julho, seguindo o calendário
escolar. Até terça-feira (23) a
Escola vai manter o sistema
de aulas remotas.
Pág.A5

Tj cassa liminar e fecha
supermercados; Apas recorre
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Divulgação

Lockdown:
expectativa é
de proporcionar
resultado positivo
Pág. A3

Em uma semana, Covid
tem mais mortes que
dengue em 11 anos
Pág. A5

FAVELA Prefeito Edinho Araújo fez ontem reunião para definir
a construção de moradias para a Vila Itália. Pág.A3

Deputado quer
bancários como
prioridade na
vacinação
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ARTIGO

A FORÇA DO FRANCHISING
BRASILEIRO

Elisete BORGES

Os negócios estabulados no
ramo do Franchising vem ganhando cada vez mais força no
Brasil, disseminando a ideia da
“união faz a força”, da busca de
segurança pelo empreendedor,
que nunca estará sozinho na
sua empreitada pelo sucesso
empresarial.
Fazer parte de uma rede de
franquias e pertencer a uma
seleta classe de empresários
que compartilham uma marca reconhecida no mercado,
uma representatividade, onde
possam buscar suporte especializado e auxílio aplicado
nas horas de crise, podendo
o franqueado contar com a
expertise e experiência dos
departamentos de operações
da Franqueadora.
Os reflexos financeiros causados pela pandemia mundial do Covid-19 no mercado

empresarial e comercial, foi e
continua sendo expressivo, impactando de forma negativa em
todos os setores da economia.
Milhares de negócios fechados, os quais levaram consigo
os sonhos dos empreendedores
que investiram, não somente
dinheiro, mais também as suas
expectativas de vida.
Diante da desolada situação
de baixa de diversas empresas
em consequência as medidas
de isolamento e a imposição do
estado em restringir a abertura
do comercio, teve um setor
que despontou como uma flexa
de luz no fim do túnel, conseguindo sustentar os negócios e
contribuir para a recuperação
do mercado empresarial, o
setor de Franchising.
A Associação Brasileira de
Franchising apresentou no
início de março os números
do setor, indicando uma queda
muito pequena comparada com

o setor comercial individual,
que não resistiu as restrições
de atendimento ao público
vindo a encerrar definitivamente
suas operações.
A ABF reforçou que apesar
da queda no início da pandemia, o setor do Franchising logo
entrou no modo recuperação,
voltando a crescer e fechando
o ano de 2020 em alta, tendo
inclusive apontado crescimento em alguns setores, como o
setor de serviços no ramo da
limpeza.
Em destaque, estão os
empreendedores de São Jose
do Rio Preto, considerada um
berço de Franqueadores, sendo comtemplada por sediar
diversas marcas de sucesso,
como exemplo a marca criada
e sediada nesta, marca esta,
a qual já ostenta ser a maior
empresa do ramo de limpeza
doméstica da américa latina,
a Maria Brasileira, empresa do

setor de Franquias que encerrou o fatídico ano de 2020 com
crescimento de unidades franqueadas, estando hoje entre
as 6 maiores micro franquias
do Brasil.
O crescimento da Maria Brasileira se deve ao fato da Franqueadora ter investido pesado
em capacitação de seus facilitadores, novas contratações e
principalmente por possuir um
departamento jurídico atuante e
bem preparado, tendo mantido
em todos os meses de ênfase
da pandemia uma consultoria
jurídica ativa e personalizada
a situação de cada região, de
cada franqueado, o que gerou
segurança aos franqueados da
rede, sendo o suporte jurídico
indispensável para a solidez e
permanência de qualquer negócio no mercado.
Em concluso, o Franchising
se solidifica como um setor
de operação forte e capaz de

ARTIGO

A Silenciosa Revolução na Educação

Henrique FLORY

Estamos todos sofrendo
de tal forma com os efeitos
avassaladores da crise continuada do COVID-19 que muitos conseguem apenas ver as
desgraças, as mortes, as UTIs
lotadas, a falência do sistema
de saúde e o desespero tomando posse dos nossos espíritos.
Eles não conseguem perceber
que em todas as calamidades
e guerras existem sim avanços
e melhorias, existem ganhos
que podem, se entendidos e
defendidos, ser incorporados na
sociedade de forma duradoura.
Esse artigo pretende mostrar
como esses processos estão
ocorrendo na Educação, se nos
dermos a chance de conseguir
observá-los.
A decretação da primeira
quarentena em meados de
Março de 2020 pegou quase
todas escolas de surpresa.
Muitas suspenderam suas atividades, por poucos dias que se
estenderam a meses e depois
se tornaram uma adaptação em
aulas remendadas de diversos
tipos: tarefas, indicações de
leitura, vídeos, aulas em vídeo,
telepresenciais, mas em sua
grande maioria nada planejado

nem organizado.
Outras escolas, porém, estavam melhor preparadas, já
tinham experiências reais e significativas com aulas a distância,
telepresença, criação de incentivos e sistemas de avaliação
online e em tempo real. Essas
escolas, com o “alívio” burocrático e sindical conseguido
devido às condições da pandemia, puderam expandir e evoluir
suas prestações de serviços,
chegando a uma nova realidade,
que praticamente independe da
sala de aula tradicional. Sim, um
movimento certamente inevitável e inexorável, mas que sem a
pandemia levaria décadas para
se consolidar.
As mudanças não foram apenas ao se incorporar tecnologias.
Toda metodologia de estudo e
ensino pode ser repensada. Uma
nova startup educacional passou
a oferecer 2.000 professores
particulares online, 24 horas por
dia, 7 dias por semana, mudando o conceito de se estudar ao
fazer atividades e exercícios. A
avaliação em tempo real do nível
de interesse e participação dos
alunos trouxe a possibilidade de
“medir o pulso” do paciente ao
invés de “fazer a autópsia” de
três em três meses, apenas na

época das provas.
Aqueles que não conseguiram ver ou acompanhar as
mudanças passaram a clamar
pela volta presencial, como se
fosse uma forma melhor e mais
evoluída de ensino. Como se
apinhar 40 alunos em uma sala
com um professor, a escola-fábrica herdada da era industrial,
fosse realmente eficiente. Como
se essa solução, ao colocar 35%
dos alunos, fosse funcionar, e
não resultasse em os outros
65% exigindo que a aula fosse
repetida quando tivessem a
oportunidade de estar presentes.
Grande parte da população,
enganada por falsas esperanças,
comprou a ideia da volta. E os
argumentos, embora todos focados no retrovisor da História, parecem convincentes e atraentes.
Vamos voltar ao que era antes,
vamos apagar esse ano terrível
das nossas memórias. Os alunos
precisam estar na escola!
Os alunos precisam estar
na escola porque em casa
ninguém consegue forçá-los a
estudar, e na escola sim. Esse
é o conceito da escola-prisão.
Escola não deve ser isso. Os
alunos precisam estar na escola
para ter uma refeição. Essa é a

escola-refeitório. Os alunos precisam estar na escola porque o
ambiente familiar é tóxico. Essa
é a escola-albergue.
As experiências de 2020
nos ensinaram que a Escola
não precisa, e não pode, ser
nada disso. Outras instituições
precisam existir para cumprir
essas funções. O conceito da
escola evoluiu, tornou-se difuso
para abraçar o online, o social
e as redes sociais, as múltiplas
e diversas formas de aprender e
avaliar o aprendizado.
Essa revolução na Educação já está aí presente, mas
ainda não é bem entendida.
Já existem alunos e pequenos
grupos sociais vivenciando-a.
É a Educação que ensina que
seus alunos não esperam pelo
ontem, eles criam o amanhã.
Eles não bebem toda a água do
bote salva-vidas na esperança
de que o resgate venha amanhã.
Eles criam seus novos grupos e
interações e projetos, não ficam
na dependência de um salvador
divino ou uma vacina perfeita
que irá nos conduzir de volta ao
mundo de antes.
Eles são a solução, não terceirizam a esperança.
* Henrique Flory é diretor
do Colégio Einstein Assis

ARTIGO

Tem churrasco, mas nada para celebrar

Divulgação

Marina OLIVEIRA

Depois das 700 toneladas
de picanha e dos mais de nove
mil quilos de filé de bacalhau
adquiridos por militares, novos
documentos obtidos pelo Congresso em Foco mostram que
as Forças Armadas abriram
processo de licitação para a
compra de 1,2 toneladas de
mignon e 438,8 toneladas de
salmão.
As informações foram coletadas por meio de duas páginas
de compras do Ministério da
Economia - o Painel de Preços
e o Comprasnet, e fazem parte
de um levantamento feito pelo
PSB na Câmara. O partido
apresentou esta semana uma
denúncia ao Tribunal de Contas

da União (TCU). O ministério
da Economia confirmou que as
informações estão corretas e
que “todas as compras homologadas foram autorizadas pela
respectiva autoridade competente em cada órgão”.
Os pedidos de compras
foram todos feitos em 2020,
pleno ano de isolamento social
causado pela pandemia, que
já matou 284.775 pessoas
no país.
Na tarde desta quinta-feira
(18), o senador Major Olímpio
(PSL-SP) teve morte cerebral
decretada pela doença. Ele é
o terceiro senador vítima de
covid-19. Arolde de Oliveira
(PSD-RJ) em outubro passado
e José Maranhão (MDB-PB) em
fevereiro deste ano.
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suportar ate a pior das consequências da crise sanitária,
a proibição das atividades da
empresa, oportunizando aos
Franqueados manterem seus
negócios abertos amparados
pela marca estruturada no
mercado, mantendo vivo neste
o sonho de tocar o seu negócio,
mantendo a esperança de dias

Divulgação

melhores e mais prósperos.
Assessoria e advocacia
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Borges Real
Dra. Elisete Borges
OAB: 412.711
eliseteborges.adv@
outlook.com

ARTIGO

Nossa homenagem
à Rio Preto em seu
aniversário

Luiz Carlos MOTTA

São José do Rio Preto chega aos 169 anos como uma
das cidades mais importantes
do Estado de São Paulo e do
Brasil. Sua população ordeira
e trabalhadora, transformou a
cidade em um dos principais
polos industriais, culturais,
educacionais e de serviços do
interior, liderando uma região
com mais de 100 cidades. Na
área da educação, Rio Preto
foi considerada, ano passado,
a segunda melhor entre as
cidades brasileiras com mais
de 250 mil habitantes.
Segundo o IBGE, são quase meio milhão de moradores, espalhados por cerca
de 360 bairros, loteamentos
e condomínios. Com muito
orgulho vivo nesta cidade
com minha família há mais
de 20 anos e sou muito grato
à sua população pela grande
honraria que recebi em 2017,
na Câmara Municipal da
Cidade- o título de Cidadão
Rio-Pretense, por iniciativa
do vereador Celso Luiz de
Oliveira (Peixão).
Na oportunidade, diante
de autoridades e convidados
ilustres tive a grata oportunidade de mostrar que, na
presidência da Fecomerciários, tenho priorizado ações
que transpõem a fronteira
do sindicalismo e, citei como
exemplo, a construção de
casas pela Cooperativa Habitacional, sendo que em Rio
Preto há o Parque da Cidada-

nia, com mais de 700 casas.
Desde 2019, como Deputado Federal, tenho me
empenhado em várias ações
para contribuir com o desenvolvimento da cidade que
tanto amo, com destinação
de emendas parlamentares e
projetos de lei visando o bem
coletivo, com destaque para
os trabalhadores e os mais
carentes.
Não fosse a pandemia,
estaríamos aí cortando o
tradicional bolo e comemorando mais um aniversário
junto com a população. Mas
o momento impõe o distanciamento físico, junto com o
uso de máscaras e a higiene
das mãos. São novos tempos
e novos desafios.
A mesma emoção que tive
em 2017 quando recebi o tão
honroso título me vem agora
ao meu coração e à minha
mente. Parabéns São José
do Rio Preto!!! Esteja certa de
que sempre farei o possível,
onde quer que esteja, para
oferecer minha experiência
adquirida na vida sindical e
política e trazer para a cidade
os benefícios que ela tanto
merece!!!
*Luiz Carlos Motta, Presidente da Federação dos
Comerciários do Estado de
São Paulo (Fecomerciários)
e da Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Comércio (CNTC) e também
Deputado Federal (PL/SP).
Divulgação

Desde o retorno das sessões
semipresenciais no Congresso,
outros dois senadores foram
hospitalizados: Lasier Martins
(PDT-RS) e Alessandro Vieira
(Cidadania-RS). Ambos já tiveram alta.
O surto de covid entre os senadores forçou o presidente da
Casa, Rodrigo Pacheco (DEMCidades da região e Distrito
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DISPUTA JUDICIAL

TJ cassa liminar e fecha
supermercados; Apas
recorre da decisão

Thiago PASSOS
redacao@dhoje.com.br

O desembargador Geraldo
Francisco Pinheiro Franco,
Presidente do Tribunal de Justiça, suspendeu a liminar do
juiz Adilson Araki Ribeiro, que
autorizava o funcionamento de
43 supermercados associadas
da Associação Paulista de Supermercados durante o período
de lockdown decretado pelo
prefeito Edinho Araújo.
Em sua decisão o desembargador relata que a “a decisão questionada traz risco
à ordem pública, na medida
em que dificulta o adequado
exercício das funções típicas
da administração pelas autoridades legalmente constituídas
e compromete a condução
coordenada das ações necessárias à mitigação dos danos
provocados pela COVID-19”,
afirmou na decisão.
O magistrado demonstrou
preocupação com o avanço
da covid-19 e a superlotação
de hospitais, além de criticar a
judiacialização do tema. “Pautada reconheço – em efetiva
preocupação com o cenário
atual enfrentado, a liminar,
como indicado pelo ente público, desconsidera que medidas
necessárias à contenção da
pandemia de COVID-19 precisam ser pensadas em um
todo coerente, coordenado e
sistêmico. Impende acrescentar
que a gravidade da pandemia
recomenda reduzida judicialização da matéria, tendo em vista
que a intervenção pontual nas
políticas públicas compromete
a organização dos atos da Administração”, afirmou,
Pinheiro Franco endossa as
medidas adotadas pelo município para conter o avanço da
pandemia, e descreve que a
medida do juiz em Rio Preto limitou a atuação da administra-

ção no controle do virús. “Nesse
diapasão, ao Poder Judiciário
parece lícito intervir apenas e
tão-somente em situações que
evidenciem omissão das autoridades públicas competentes. O
risco de lesão à ordem pública
se prende também ao caráter
satisfativo da liminar proferida
pelo Juízo da Comarca de São
José do Rio Preto, apta ao
comprometimento do planejamento da Administração. A esse
acresço e reitero o fato de que
o ato judicial em análise introduziu modificação nas políticas
públicas, âmbito de atuação
primordialmente reservado ao
Poder Executivo, de forma a
dificultar o adequado exercício
das funções típicas da Administração”, descreve.
O presidente do TJ lembrou
que diversas medidas estão
sendo adotadas para conter a
covid-19 por gestores públicos
estaduais e municipais. “Oportuno destacar que, ao ser atingido
pela propagação do novo vírus,
dotado de habilidade ímpar de
contágio, o Estado de São Paulo,
pelo Poder Executivo, jamais deixou de adotar providências em
todas as esferas administrativas
a seu cargo, adequando-as aos
diferentes estágios da crise sanitária mundial e em franca aceleração nas Américas, sempre
com vistas a mitigar os danos
provocados pela pandemia de
Covid-19”, relatou.
Ele relembra que o prefeito
Edinho Araújo adotou diversas
medidas visando reduzir a circulação do vírus no município. “De
igual modo, o Município de São
José do Rio Preto jamais se manteve inerte. Neste cenário de
nenhuma omissão – insisto – decisões isoladas em atendimento
a parte da população ou a determinada atividade econômica
podem acarretar desorganização
administrativa, obstaculizando a
evolução e o pronto combate à

Depois que a liminar que
permitia a abertura dos supermercados foi derrubada nesta
sexta-feira (19), moradores de
Rio Preto foram até Mirassol
para fazer compras e abastecer
os veículos.
Rio Preto está em estado de
lockdown desde quarta, porém,
Mirassol não havia aderido ao
decreto. Na tarde desta sexta
o Prefeito Edson Ermenegildo

anunciou que Mirassol também
entrará em lockdown a partir do
meio-dia deste sábado (20) até
meia-noite de domingo (21).
Tal decisão fez com que Mirassol virasse o local adequado
para reabastecer as geladeiras e
os tanques de combustível dos
carros nesta sexta. O supermercado da Rede Sol na cidade foi
um dos que mais que recebeu
consumidores, inclusive de Rio
Preto.
Evandro Silva, engenheiro,

Reunião define futuro
da favela da Vila Itália

Divulgação

Andressa ZAFALON

A Prefeitura de Rio Preto realizou uma reunião
na manhã deste sábado
(20) para decidir o futuro
dos moradores da Favela
da Vila Itália. O local será
reurbanizado e, na própria
área, serão construídas
novas moradias. Assim, de
acordo com a postagem
do Executivo nas redes sociais, os moradores terão
local com toda a dignida-

de, além de contar com
equipamentos sociais.
A Prefeitura vai assumir
a infraestrutura, já a construção das casas terá apoio
do governo do Estado, da
iniciativa privada e parte
será financiada.
“Em breve essa solução
encontrada em São José do
Rio Preto será modelo para
outros projetos para serem
implantados em outras
partes do Brasil”, afirmou
o prefeito no post.

por Venâncio de Mello
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Lockdown

O lockdown adotado pelo prefeito Edinho Araújo (MDB, foto),
com o intuito de reduzir os casos de infecção por covid-19,
termina hoje. As restrições, menos severas, se estendem até
31 de março. Nos próximos dias, os casos de contaminação
vão apontar se a decisão gerou resultado positivo no combate à
doença. Agora, boa parte de cidadãos cumpriu à risca as normas
de segurança desde o começo da pandemia, em contrapartida,
outros duvidaram da propagação do vírus e da sua letalidade. O
grupo negacionista, portanto, contribuiu para que as contaminações chegassem ao ponto crítico de obrigar o poder público
a adotar medidas drásticas para evitar o pior.

Sombrio

Supermercados estão fechados em Rio Preto
pandemia. Diante do exposto,
defiro o pedido de suspensão
dos efeitos da liminar em tela
(fls.83/85). Dê-se ciência ao
juízo”, concluiu.
Recurso - A Associação
Paulista dos Supermercados
(APAS) ingressou com pedido
de embargos de declaração para
tentar suspender a decisão do
presidente do Tribunal de Justiça
(TJ), desembargador Geraldo
Francisco Pinheiro Franco que
na manhã desta sexta-feira
suspendeu liminar do juiz Adilson
Araki Ribeiro que autorizava a
aberturas dos supermercados
associados da Apas durante
o lockdown determinado pelo
prefeito Edinho Araújo (MDB).
“Embora a Associação Paulista de Supermercados (APAS)
respeite a decisão do Tribunal

de Justiça do Estado de São
Paulo, a entidade entrou com
embargos de declaração porque
vê como divergido o posicionamento do magistrado”, diz o
documento.
A entidade ressaltou que
continuará lutando pelo funcionamento dos estabelecimentos,
que são considerados serviços
essenciais. “A APAS continuará
buscando os direitos da população Rio-Pretense no que tange
o direito de acesso aos serviços
essenciais dos supermercados.
Fechar os supermercados é dificultar o acesso das pessoas à
itens de primeira necessidade,
atitude que não foi adotada em
nenhum lugar do mundo e que
faz iminente o agravamento do
delicado quadro de vulnerabilidade social do município”,
concluiu a entidade em nota
encaminhada ao DHoje.

enfrentou a fila para poder comprar verduras, legumes e carnes.
“Trabalho em Mirassol, mas
moro em Rio Preto, por isso,
não tive tempo de ir ao mercado
por esses dias. Tive que vir hoje
para poder estar abastecido no
final de semana, já que em Rio
Preto estará tudo fechado e em
Mirassol também, a partir deste
sábado”, explica.
Com os postos de combustível não foram diferentes.
O DHoje registrou filas nos

estabelecimentos e a maioria
das placas dos carros eram de
Rio Preto.
Em relação aos supermercados de Rio Preto, a Apas
(Associação Paulista de Supermercados) ingressou com pedido
de embargo de declaração, para
tentar suspender a decisão do
presidente do Tribunal de Justiça
(TJ), do desembargador Geraldo
Francisco Pinheiro Franco para
que estes estabelecimentos
reabram novamente.

VACINA

SOCIAL

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA

Divulgação

Rio-pretenses migram para Mirassol para
fazer compras e abastecer veículos

Andressa ZAFALON
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Deputado quer bancários
na lista de prioritários

Thiago PASSOS

O deputado federal Luiz Carlos
Motta (PL) quer a inclusão dos
trabalhadores do comércio e os
bancários como prioritários na
vacinação contra o covid-19, para
isso, trabalha em duas frentes na
tentativa de agilizar o processo
legislativo.
O parlamentar, que mantem
sua base eleitoral em Rio Preto,
trabalha para aprovação do Projeto de Lei 5.480 que apresentou no ano passado justamente
pedindo a inclusão da categoria
dos trabalhadores do comércio
na vacinação.
Na última semana, o deputado apresentou emenda no projeto
do presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) que recria o Auxílio Emergencial, para incluir a categoria
responsável pela manutenção
do abastecimento da população,
como prioridade nas campanhas
de vacinação.
“A profissão requer contato
próximo e mesmo com todos
os protocolos sanitários, ficam
expostos aos riscos e aumenta a
potencialidade de contaminação”,
declarou.
Também no projeto que recria o auxílio emergencial, Mota
solicitou a inclusão de bancários

no grupo prioritário do Plano
Nacional de Vacinação contra o
Covid-19. O parlamentar afirma
que os trabalhadores estão na
linha de frente do atendimento
à população na pandemia, a
categoria fica exposta ao risco de
contágio e o número de infectados tem sido alarmantes, sendo
fundamental e necessária para
garantir a segurança sanitária dos
bancários, especialmente agora
com a retomada do pagamento
do auxílio emergencial. “É imprescindível proteger os profissionais
que atendem o público, geralmente em locais fechados e de
pouca ventilação, o que reforça
a possibilidade de transmissão”,
concluiu Motta.
Os servidores da Caixa Econômica Federal ganharam uma
emenda especifica na proposta,
tendo em vista a aglomeração nas
agências por conta do pagamento
de novas parcelas do auxílio emergencial. No ano passado, durante
o pagamento do auxílio, os trabalhadores atenderam 120 milhões
de brasileiros. Além disso, a Caixa
é responsável pela administração
do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e de outros programas sociais, que demandam
atendimento presencial.

Tomara que o curto período, que restringiu o acesso
dos consumidores aos supermercados, por exemplo, sirva
de lição e que cada um faça
a sua parte para que não seja
necessário novo lockdown, até
que a população seja imunizada. Consciência é essencial,
porque não existe milagre.
Todos estão sujeitos a contrair
a infecção. Agindo assim, a
passagem por este período
sombrio será mais suave, inclusive, para a economia.

Lotação
Após interrupção da circulação dos ônibus do transporte coletivo, que começou
na última quarta-feira e se
estende até hoje, os serviços
prestados pelas empresas
serão retomados a partir das
5h de amanhã. Como o povo
está ansioso para saracotear,
principalmente os aposentados que não pagam pelo passe, a Secretaria de Trânsito
deve intensificar a fiscalização para evitar percalços, por
exemplo, a temível lotação.

Nefasta
As máscaras descartadas
por ‘sujões’ continuam enfeitando cercas, gramas e até
as margens da Represa Municipal. É mais um objeto que
entrou no mercado para sujar
as cidades e, por consequência, entupir esgotos e poluir os
córregos. A pandemia do vírus,
portanto, está contribuindo
para contaminar a natureza.
Agora, qualquer tipo de poluição tem a ação nefasta do ser
pensante: o humano. Se tiver
consciência, tudo muda!

Faixa na BR
Bruno Marinho (Patriota),
presidente da Comissão de
Transporte da Câmara, disse
que vai encaminhar requerimento à direção do DNIT
reivindicando a construção de
mais uma faixa de rolamento
na BR-153, entre o trevo de
Talhado até o acesso à rodovia
Washington Luís. O vereador
diz que tem recebido reclamação de usuários dos congestionamentos que acontecem nos
horários de pico. A duplicação
ainda não terminou.

Cidades Inteligentes
O Cedes da Câmara Federal lançou o livro “Cidades
Inteligentes: uma Abordagem
Humana e Sustentável”. O
estudo propõe modelos inteligentes de organização urbana.
Segundo o estudo, cidade
inteligente não é a que apenas
usa a tecnologia no meio urbano, mas a que investe no ser
humano, no desenvolvimento
econômico sustentável, em
inovação no uso de tecnologias para aprimorar os serviços
e a infraestrutura das cidades.

Menos ódio
Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB, cobrou
combate às fake news e mais
segurança jurídica no processo
eleitoral nacional, por isso defendeu a reforma na legislação
eleitoral. “A advocacia sofre
com a insegurança jurídica
que cercou as nossas eleições, com a extrema polarização da sociedade”, ressaltou
o presidente. Santa Cruz destacou ainda a importância de
se criar um ambiente político
com menos ódio.

Meio ambiente
O governo do Estado vai destinar 1% da arrecadação do ICMS
para os municípios desenvolverem ações, a fim de contribuir
para o desenvolvimento sustentável. Com a nova lei, a fatia do
imposto, que é de 76% da participação, vai cair para 75%. Do
restante de 1%, 0,5% será repassado aos municípios com base
na vegetação nativa existente, e 0,5% será destinado para plano
de gestão de resíduos sólidos. O governo prevê destinar R$ 500
milhões/ano às cidades, o que representa mais de R$ 5 bilhões
distribuídos, em 10 anos. A proposta do governador João Doria
(PSDB, foto) foi aprovada pela Assembleia.

A-4

São José do Rio Preto, domingo
21 de março de 2021

COTIDIANO

Jornal

ACIDENTE

Motociclista atingido por carro
na traseira morre na SP 310

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Um motociclista de 40 anos
morreu após um acidente com
um carro na última sexta-feira
na Rodovia SP 310, em Rio
Preto.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência,
policiais rodoviários estavam
estacionados quando o motociclista notou a presença da
viatura e desacelerou, logo
atrás da motocicleta estava o
segundo motorista em uma distância de 100 metros que não

conseguiu reduzir a velocidade
do seu carro batendo na traseira
da moto. O acidente causou a
morte da vítima.
Foi realizado o teste do bafômetro com o motorista do carro
que deu negativo. Ele se defendeu dizendo que foi incapaz de
desacelerar a tempo quando notou que estava próximo ao carro.
O acusado foi levado para a
delegacia para realizar o boletim de ocorrência e o corpo da
vítima foi retirado pela funerária
Fortaleza. (Colaborou – Bruna
MARQUES)

INTOLERÂNCIA
Divulgação

Acidente mata motociclista na rodovia na sexta-feira

GCM e PM registram casos
de desacato policial

Da REPORTAGEM

FLAGRANTE

Arquivo DHOJE

Um auxiliar administrativo
de 25 anos e um lavador de
carro de 23 anos desobedeceram ordens dadas pela Guarda
Civil Municipal (GCM) após a
denúncia de que eles estariam
ouvindo música muito alto. O
caso ocorreu na madrugada
deste sábado na Rua São Bento, Engenheiro Schimidt, em
Rio Preto.
Durante suas diligências,
guardas civis foram parados por
um cidadão que reclamou que
um vizinho estava escutando
música muito alta.
Os guardas se dirigiram até o

local do som e ordenaram a dupla de que abaixasse o som, que
estava causando perturbação do
sossego, porém o pedido não foi
atendido e começaram a xingar.
A GCM acrescentou que
eles não deveriam estar aglomerando devido o decreto de
lockdown e a dupla respondeu
que conheciam seus direito de
ir e vir e que não obedeceriam
nenhum decreto.
O auxiliar administrativo se
recusou a comparecer na Central de Flagrantes em seguida
o lavador teria ameaçado os
guardas dizendo que se alguém
encostasse em seu amigo eles
iriam partir para briga.

OUTRO CASO - Um pintor de
39 anos agrediu verbalmente e
fisicamente um policial que estava atendendo um ocorrência
na vizinhança de sua casa. O
fato ocorreu nesta sexta-feira
(19) às 21h35 na Rua Ivo Luis
Bossa, em Rio Preto.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência a
Policia Militar foi chamada para
atender o caso de um casal,
tendo o pintor então saído de
sua casa para interromper a
abordagem do casal.
Segundo o depoimento do
policial, ele pediu algumas vezes
que o homem se afastasse para
que ele pudesse continuar seu

trabalho, e ao esticar seu braço
para manter distância, o pintor
teria o agredido batendo em seu
braço e começou a xinga-lo.
O acusado negou entregar
seu documento, quando pedido,
e continuou a xingar a policia
que tentou então prende-lo,
porém o pintor conseguiu fugir
para dentro de sua casa e se
recusou a sair da residência
até que seu advogado chegasse
ao local.
Todos os envolvidos foram
levados para a Central de Flagrantes onde foi realizado o boletim de ocorrência de desacato
e desobediência. (Colaborou
– Bruna MARQUES)

AGRESSÃO
GCM é acionada
após briga de
namorado e ex
de vigilante
Da REPORTAGEM

Namorado e ex marido de
uma vigilante de 30 anos são
levados para a Delegacia de
Polícia depois de brigarem dentro da casa da vítima. A briga
aconteceu na última sexta-feira
às 9h na Rua Patrícia Rodrigues
Fontes, em Rio Preto.
De acordo com o depoimento do namorado da vigilante,
eles estavam no apartamento
dela quando o ex esposo quebrou a janela para entrar na
casa e partiu para a agressão.
Ele teria imobilizado o ex
companheiro na cama para que
o mesmo não tentasse agredir
a vigilante e quando cansou de
segura-lo ele foi agredido por
um capacete .
O namorado acrescentou
que o ex marido teria dado um
tapa no rosto da vítima e que
não tinha permissão para entrar
na casa da vigilante.
Já na versão do ex companheiro, ele foi até a casa da
vitima para visitar seus filhos e
teria perdido a cabeça quando
viu o a vigilante deitada com o
namorado só de cueca na cama
com as crianças dormindo no
sofá da sala.
Ele confessou ter quebrado
a janela para brigar com o namorado afirmando que a casa
também era dele, mas negou
ter agredido sua ex esposa.
A briga foi cessada na presença da GCM que levou os
três envolvidos para a delegacia
onde foram orientados sobre
seus direitos penais. (Colaborou – Bruna MARQUES)
Divulgação

Vidraceiro é preso com 303
comprimidos de ecstasy
Da REPORTAGEM

Um vidraceiro de 29 anos
foi preso pela Policia Militar ao
ser encontrado drogas em seu
carro e sua casa, no total eram
303 unidades de ecstasy e 3
porções de maconha. O crime
ocorreu nesta sexta-feira (19)
às 17h no Mini Distrito Adail
Vetorazzo, em Rio Preto.
Durante o patrulhamento
de lockdown policias militares
notaram a presença de um
carro do vidraceiro, motivo pelo
qual decidiram o abordar. Ao
sair do carro o acusado tentou
esconder embaixo do veículo
uma embalagem com drogas
em comprimidos.
Questionado sobre a dro-

ga o vidraceiro confessou ser
dono do ecstasy e acrescentou
que havia mais em sua casa.
Durante a revista na residência
foram encontradas o restante
dos comprimidos e mais três
porções de maconha.
O vidraceiro e sua namorada, que estava no carro, foram
levados para a delegacia onde
ela foi liberada e o acusado foi
preso por porte de drogas.
Um outro caso de drogas
que ocorreu nesta sexta-feira
(19) às 17h foi de um desempregado de 41 anos que escondia em sua cueca 38 porções
de crack e e uma porção de
cocaína.
A PM estava efetuando um
patrulhamento na Rua Mauro

Eleotério Santa Ana quando se
deparou com o acusado que
ao notar a presença da viatura
começou a andar de forma
apressada, motivo que levou a
abordagem.
Quando questionado sobre
produtos ilícitos o desempregado confessou estar portando
drogas, tirando de sua cueca
um tubo transparente com
crack e cocaína e do bolso
de sua rouba tirou R$39. Ele
acrescentou que estava vendo
a cocaína por R20 e o crack
por R$5.
O desempregado foi levado
para a Central de Flagrantes
e preso por tráfico de drogas.
(Colaborou – Bruna MARQUES)

MANDADO

3ª VEZ

Delegado libera pai preso com dívida
de pensão por causa da pandemia
Arquivo DHOJE

Da REPORTAGEM

Um frentista de 38 anos
com divida de pensão alimentícia foi liberado de seu
mandado de prisão devido
a pandemia. O caso ocorreu
nesta quinta-feira (18) por
volta das 19h, na Avenida
Bady Bassit em Rio Preto.
Segundo as informações
do boletim os policiais militares estavam em diligência
para acompanhar o cumprimento do lockdown, quando
notaram a presença do frentista que tinha em mãos um
embrulho suspeito e demonstrou certo nervosismo, motivo
para a abordagem.
Nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal
realizada. Ao questionar o
nome do suspeito os polícias
receberam a notificação de
que o frentista já tinha um registro na polícia sendo então
encaminhada para a delegacia onde foi verificado então
que o homem era procurado
por não pagar uma pensão
alimentícia.
No registro o mandado

Comprimidos de ecstasy foram apreendidos pela PM

de prisão foi suspenso, pela
autoridade de plantão no
momento, pelos riscos epidemiológicos que poderia causar,
sendo colocado em liberdade.
O frentista foi orientado a qui-

tar sua dívida o mais rápido
possível, sendo alertado de
que poderá ser preso a qualquer momento pela falta do
pagamento da pensão. (Colaborou – Bruna MARQUES)

PM prende filho por descumprir
medida protetiva contra mãe
Arquivo DHOJE

Da REPORTAGEM

A Policia Militar foi chamada por uma comerciante
de 39 anos após seu filho,
um desempregado de 22
anos, descumprir novamente
a medida protetiva e quebrar
a janela do carro da vitima.
O crime ocorreu nesta sexta-feira (19) às 22h15 na Rua
Comendador Alcides Vicente,
em Rio Preto.
Segundo a vítima, ela teria
registrado a medida protetiva
quando seu filho começou a
xinga-la e quebrar objetos de
sua casa. O desempregado
já descumpriu a medida uma
outra vez, sendo preso por
isso.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência
o filho teria saído da prisão em
janeiro deste ano, quando foi
pela segunda vez na casa da
comerciante ameaça-la e rasgar todos os papéis, incluindo
o documento que comprovava
a medida protetiva.
Nesta quinta-feira o agressor foi a casa da vítima pela
terceira depois de ingerir be-

bidas alcoólicas. Durante uma
discussão o desempregado
quebrou o vidro da janela traseira do carro da comerciante.
A PM levou o acusado para

a delegacia onde foi preso
por dano, descumprimento
da medida restritiva, injúria e
ameaça. (Colaborou – Bruna
MARQUES)
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PANDEMIA

Em uma semana, Covid faz mais
vítimas fatais que dengue em 11 anos

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto chegou a 1.269
mortes causadas pela Covid-19
nesta quinta-feira (18). Segundo a última live realizada pela
Secretaria de Saúde, a média
móvel de óbitos chegou a sete
fatalidades por dia. Desde
sexta-feira (12), o município
já registrou 66 óbitos, sendo
30 só nos últimos dois dias. O
índice é maior que o número
mortes causadas pela dengue
desde 2010.
Segundo o boletim epidemiológico, disponível no portal
da Secretaria de Saúde, Rio
Preto contabilizou 61 mortes
por dengue entre janeiro de
2010 e fevereiro de 2021. O
ano com o maior número óbitos

por dengue neste período foi
em 2019, com 19 fatalidades.
Já em 2017, nenhuma morte
foi registrada pela Saúde. O último óbito por dengue na cidade
foi em maio de 2020.
O médico cirurgião geral e
professor da Faceres, Raphael
Raphe, explicou a diferença no
combate entre os dois vírus. “A
Covid é uma infeção que acomete o sistema respiratório, ou
seja, a forma de transmissão é
diferente da Dengue, que precisa de um vetor, que no caso,
é o mosquito Aedes. O combate
a essas doenças é totalmente
diferente, uma você combate o
mosquito transmissor, na outra,
você tem que fazer distanciamento social, usar máscaras e
lavar as mãos com frequência”,
afirmou.
Rio Preto já confirmou

52.103 casos desde março
do ano passado, enquanto a
dengue soma 127.388 casos
desde 2010. A taxa de letalidade por Covid19 no município é
de 2,4%. Já nestes últimos 11
anos, a letalidade da dengue é
de 0,04%.
“A grande dificuldade com
a Covid é que ela é considerada uma doença invisível. As
pessoas não acreditam que
possam se infectar e transmitir
para outras pessoas. Isso já
não ocorre com a Dengue. Ou
seja, mesmo com Dengue, o
paciente pode ficar ao lado de
um familiar, amigo, que nada
acontecerá com essa pessoa”,
comentou Raphe.
Rio Preto já conta com
1.126 casos de dengue em
2021, sendo que outros 1.376
estão em investigação.

Divulgação

Pandemia provoca mais vítimas fatais que a dengue em onze anos

NESTA SEGUNDA

PRIORITÁRIOS

CVV faz 40 anos de atendimento em Rio Preto
Da REDAÇÃO

Segunda-feira, dia 22 de
março, o Centro de Valorização
da Vida (CVV) Rio Preto, completa 40 de anos de serviços
ininterruptos prestados nesta
cidade. E para celebrar a data
foi criado o projeto “Uma ação
pela Vida”, que não poderá
ocorrer por conta das restrições
de isolamento.
“Estamos em plena pandemia, é preciso todo cuidado
com a nossa saúde. Nosso
objetivo é valorizar a vida, que

é o nosso bem maior. Por conta
disso, está programado um
plantio de 40 mudas de árvores
no dia 22 - isso de acordo com
as medidas restritivas. No dia
28, faremos uma reunião geral
de voluntários que será aberta
para a comunidade, através
da apresentação do “Cine Ser
CVV”, os participantes poderão
assistir a um filme e depois iremos debater. Isso tudo por web
conferência, através de plataformas digitais”, disse Francisco
Garcia, coordenador da unidade
do CVV Rio Preto.

O CVV recebe diariamente
em média de 230 atendimentos
ao dia e mensalmente recebe
4.800 chamadas, somente na
unidade de Rio Preto.
O impacto desta pandemia
sobre o risco de suicídio vai
variar conforme diversos fatores como o funcionamento
e as estratégias dos serviços
públicos de saúde o alcance de
estratégias de atendimento e
auxílio remoto à distância e da
estrutura já existente
O suicídio é considerado
pelo Ministério da saúde como

um problema de saúde pública,
tirando a vida de uma pessoa por
hora no Brasil, mesmo período
em que outras três tentaram se
matar sem sucesso.
Os contatos com o CVV são
feitos pelos telefones 188 (24
horas e sem custo de ligação) ou
pelo site www.cvv.org.br, por chat
e e-mail. Nestes canais, são
realizados mais de 3 milhões de
atendimentos anuais, por aproximadamente 4000 voluntários,
localizados em 24 estados mais
o Distrito Federal. (Colaborou
Maria Paula de Andrade)

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Projeto quer revitalizar área de
parque ambiental em Mirassol
Divulgação

Mirassol quer revitalizar parques e trilhas

Da REDAÇÃO

Nesta segunda-feira (22)
é celebrado o Dia Mundial da
Água, data criada pela ONU com
o objetivo de alertar a população
mundial sobre a importância
da preservação da água para a
sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta.
Nesta mesma data, em Mirassol, será lançado o projeto
“Trilha do Conhecimento do
Parque Natural Municipal da
Grota de Mirassol”. O objetivo
é restaurar a área para que o
local volte a ser um ponto de encontro para visitação e seja um
espaço propício para ações de
educação ambiental, envolvendo
futuramente as crianças e os
adolescentes da rede pública de
ensino do município. Esta ação
é uma parceria entre Sanessol,
Prefeitura Municipal, Assessoria
do Meio Ambiente, Câmara Municipal e AAMA (Associação dos
Amigos dos Mananciais).
Inicialmente, serão restauradas três trilhas. A primeira levará
os visitantes para conhecer o
funcionamento da Estação de
Tratamento de Esgoto Fartura.
Inaugurada em julho de 2019,
ela foi responsável por elevar o
índice de tratamento de esgoto
de Mirassol de 80 para 100%,
atingindo a universalização do

esgotamento sanitário do município. O local tem capacidade
para tratar cerca de 130 mil
litros de efluentes por hora, com
uma eficiência de 97% a 99%,
ou seja, no final do processo
praticamente toda a carga orgânica é removida, descartando
no córrego Fartura uma água
praticamente limpa.
As outras duas trilhas, intituladas Pau D ‘alho e Ladrão da
Represa, levarão os visitantes
para um passeio de conhecimento sobre a fauna e flora
local.
“A restauração destas três
trilhas é o início de um trabalho
de revitalização do nosso Parque
Natural Municipal da Grota. As
parcerias público-privadas são
muito importantes e quem ganha com isso são os munícipes”,
comentou o prefeito de Mirassol,
Edson Antonio Ermenegildo.
Criado pela lei municipal
nº 2.462, de 12 de dezembro
de 2001, o Parque engloba a
totalidade da Área de Proteção
Ambiental (APA) da Grota de
Mirassol, representando um
dos últimos fragmentos de Mata
Estacional Semidecidual da
região Noroeste do estado de
São Paulo. Esta área apresenta
importância vital na preservação
dos recursos hídricos, da fauna
e da flora.

EM ABRIL

Kit alimentação volta a ser entregue a alunos
Andressa ZAFALON

A Prefeitura de Rio Preto,
por meio das secretarias de
Agricultura e Abastecimento e
Educação, anuncia a retomada
do fornecimento dos Kits de
Alimentação Escolar no mês
de abril. A previsão é que os
kits com alimentos secos e
proteínas sejam distribuídos
nos dias 07, 08 e 09 e os kits
com alimentos perecíveis e
nova porção de proteína sejam
entregues em 28, 29 e 30 do
mesmo mês.
As famílias que precisam
deste suporte alimentar deve-

rão realizar o cadastro de 22 a
28 de março, preferencialmente pela internet. A medida é necessária por conta da mudança
de ano letivo, em que há alteração no fluxo de estudantes
matriculados e desligados por
motivos diversos, como transferência da rede municipal para a
rede estadual de ensino.
Para solicitar recebimento
do kit, o familiar responsável
pelo aluno deverá realizar, no
período de 22 a 28 de março,
o cadastramento no Portal
do Cidadão, acessando o link
https://www.riopreto.sp.gov.br/
servico/cadastro-kit-alimenta-

cao-escolar/. Um passo a passo
disponível no endereço eletrônico auxilia no preenchimento
do cadastro.
Caso não seja possível fazer o preenchimento online, o
responsável poderá fazê-lo presencialmente, nesse mesmo
período, na unidade escolar em
que o aluno está matriculado,
após agendamento por telefone
na própria escola ou creche –
ou para onde ele foi deslocado,
no caso das unidades fechadas
(veja site a relação de escolas
nessa condição). Esse atendimento ocorrerá mesmo durante
as medidas de lockdown.

Divulgação

Idoso de 69 anos entra
na lista de vacinação

Da REDAÇÃO

O Vice-Governador Rodrigo
Garcia anunciou nesta sexta-feira (19) a antecipação
e a ampliação da vacinação
contra Covid-19 para idosos
de 69 anos. O grupo agora
entra também no calendário
de março, junto ao público de
70 e 71 anos, com início em
27 de março.
“Inicialmente a previsão
era de vacinar somente idosos
acima de 70 anos e só a partir
do dia 29. Então, antecipamos
a data e também conseguimos
incluir os idosos de 69 anos,
ampliando a vacinação em São
Paulo para quase um milhão de
pessoas”, disse Garcia.
Recomenda-se que as 910
mil pessoas desse grupo etário, ou seus familiares e parentes, realizem o pré-cadastro
no site “Vacina Já” (vacinaja.
sp.gov.br), que economiza
90% no tempo de atendimento

para imunização: leva cerca
de 1 a 3 minutos para quem
preencheu o formulário e,
presencialmente, a coleta de
informações leva cerca de 10
minutos.
Em São José do Rio Preto
começa nesta segunda-feira
(22) a vacinação de idosos de
72 a 74 anos. A imunização
será realizada no drive-thru do
Recinto de Exposições, das 8h
às 17h, e nos mini drives das
unidades de saúde da Caic,
Lealdade, Schmitt, Rio Preto
1 e Cidade Jardim, das 8h às
14h. A Secretaria de Saúde
informou que já recebeu todas
as doses para imunizar esses
idosos e, por isso, a procura
pode ocorrer ao longo das
semanas, evitando tempo de
espera e aglomeração.
Segundo dados do Vacinômetro, o município já aplicou
63.695 doses, sendo 44.944
na primeira etapa e 19.041
na segunda.
Divulgação

Vacinação chega a idosos de 69 anos

TODO ESTADO

Sesi emite comunicado e
antecipa férias de julho

Andressa ZAFALON

Através de um comunicado
oficial enviado na tarde desta
sexta-feira (19), a Escola Sesi
antecipou as férias de julho, no
Estado todo, para iniciarem no
dia 24 de março até 7 abril. Os
outros 15 dias restantes, por
enquanto, serão mantidos para
julho, seguindo o calendário
escolar.
Até terça-feira (23) a Escola
vai manter o sistema de aulas
remotas, com professores em
home office e na quarta (24)
inicia-se a antecipação do período de férias.
A justificativa da escola é

que “diante do aumento de
casos da Covid-19, que colocou
o Estado em fase emergencial,
a rede escolar SESI São Paulo
optou por antecipar as férias
escolares de julho”.
Durante o recesso, games e
atividades educativas, além de
material literário, permanecem
disponíveis na plataforma Conexão Digital e Biblioteca virtual da
rede escolar, como uma opção
de aprofundamento do conhecimento aos estudantes.
Haverá 10% de desconto na
mensalidade referente ao mês
de abril de 2021, e nos meses
em que as atividades permanecerem 100% remotas.

São José do Rio Preto, domingo
21 de março de 2021

SOS CONSUMIDOR
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DIREITOS DOS
CONSUMIDORES:
ATENDIMENTO PELO
SUS E PARTICULAR PARTE II
Divulgação

O

s pacientes do Sistema
Único de Saúde (SUS)
e dos planos de saúde têm
inúmeros direitos garantidos
pela legislação em vigor e
entendimentos da Justiça,
além de resoluções de órgãos
fiscalizadores. Porém, nem
sempre a população consegue se
valer de seus direitos.
Confira a seguir:
Medicamentos. Todo
cidadão tem direito de obter,
gratuitamente, medicamento
necessário para o tratamento
da saúde, mesmo que não esteja
na lista oficial dos chamados
medicamentos essenciais. O
medicamento deve ser aprovado
pela Anvisa, possuindo registro
em seus cadastros. Além dos
postos, há Farmácia Popular, na
qual o paciente leva a receita,
seja do SUS ou particular, e
recebe remédio gratuito ou com
desconto de até 90%.
Próteses e órteses. O paciente
do SUS tem direito a receber
próteses e órteses necessárias
para a realização de cirurgias ou
se for portador de necessidades
especiais. A lei estabelece
expressamente que está incluída
na assistência integral à saúde a
concessão de órteses, próteses,
bolsas coletoras e materiais
auxiliares, o que, portanto, deve
ser fornecido gratuitamente.
Prontuário. É vedado ao médico
negar, ao paciente, acesso a seu
prontuário, deixar de fornecer
cópia quando solicitada e deixar
de lhe dar explicações necessárias
à sua compreensão, salvo
quando ocasionarem riscos ao
próprio paciente ou a terceiros.
Também é vedada a revelação do
prontuário a terceiros. Também é
dever do médico a receita médica
legível.
Paciente com câncer: tem
direito ao tratamento, esse
paciente pode sacar o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), tem isenção do imposto
de renda na aposentadoria e,
quando há alguma limitação
física, descontos em impostos na
compra de veículo adaptado.
Paciente com diabetes: têm
direito a receber, na unidade de
saúde do seu bairro, tiras para
fazer testes de glicemia, lancetas
para furar o dedo, glicosímetro,
insulinas e seringas, além de três
medicamentos orais. O paciente
deve ir ao posto e se cadastrar,
com documento, comprovante
de residência e laudo médico.

CORONAVÍRUS UM ANO
DEPOIS E AS RELAÇÕES
DE CONSUMO
A

crise global instaurada
em 2020 em virtude da
pandemia da Covid-19
trouxe inúmeras diﬁculdades
em todos os âmbitos da vida em
sociedade. Um ponto que merece
destaque é a transformação digital
que estamos vivendo. Não somente
a obrigatoriedade de trabalhar
fora do ambiente tradicional, mas
a necessidade e a conveniência de
se navegar, interagir, comprar e
usufruir de serviços pela internet
trouxeram mudanças signiﬁcativas
e provavelmente duradouras para o
cotidiano dos consumidores.
A Covid-19 acelerou o processo
de digitalização do Brasil e o
consumidor brasileiro começou
a realizar online atividades que
não imaginava antes da crise, tais
como a utilização de aplicativos de
bem-estar (meditação, equilíbrio),
serviços de telemedicina, ensino à
distância, online streaming, dentre
outros.
Estamos em março de 2021,
um ano depois, vamos reﬂetir
sobre três aspectos que merecem
observação 1) os desaﬁos
associados ao dever de informar no
ambiente digital; 2) a identiﬁcação
da publicidade na internet e o
papel dos inﬂuenciadores; e 3)
o novo olhar do consumidor
para a sustentabilidade e valores
ambientais.
Quanto à informação no meio
eletrônico, destaca-se a inclusão
de mais consumidores com os
mais diversos perﬁs no ambiente
digital. Pessoas não habituadas com
a tecnologia passaram a utilizar a
internet de maneira corriqueira.
Tratam-se de novos perﬁs de
consumidores trazendo desaﬁos
à deﬁnição de quais informações
devem ser apresentadas para
garantir uma experiência de
consumo positiva. Atualmente,
também se discute na doutrina
aspectos da vulnerabilidade desses
consumidores e qual o papel do
fornecedor nesse contexto.
Conforme disposições do Código
do Consumidor, é importante que
o layout dos sites ou aplicativos
seja simples, informativo, com a
utilização de símbolos e palavras
fáceis de compreender, em língua
portuguesa e de fácil identiﬁcação
na tela. As informações sobre
o custo total da compra e frete
no caso de produtos ou as
características relevantes do
serviço contratado, devem ser
disponibilizadas no processo de
compra para que o consumidor
possa escolher contratar ou não. As
informações sobre disponibilidade
do produto ou duração do serviço
também são relevantes para o
processo de tomada de decisão do
consumidor.
Outras informações relevantes
ao consumidor são, por exemplo,
o prazo de entrega, o qual
deve ser bem informado, bem
como a disponibilização de
informações atualizadas no caso
de imprevistos que possam surgir
durante a entrega, principalmente
considerando um cenário de
pandemia. Em caso de produto
personalizado, o design ﬁnal deve
ser enviado ao consumidor com
tempo hábil para aprovação.
Por último e não menos
importante, o serviço de
atendimento ao consumidor no
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Procon-SP multa Cia
Brasileira de Distribuição
em mais de R$ 10 milhões
Empresa infringiu quatro artigos do Código
de Defesa do Consumidor

Divulgação

Divulgação
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pós-venda tem papel crucial no
bom funcionamento do mercado
de consumo e, quando realizado
de forma apropriada, garante a
ﬁdelização do consumidor. Esse
serviço de atendimento eﬁciente
está justamente em linha com as
Diretrizes sobre Proteção dos
Consumidores da Organização das
Nações Unidas (UN Guidelines
for Consumer Protection) ao
determinarem que se deve garantir
mecanismos de endereçamento de
reclamações que disponibilizem aos
consumidores meios céleres, justos,
transparentes, baratos, acessíveis,
ágeis e eﬁcientes de resolução de
disputas, sem custos ou encargos
desnecessários, observando-se
padrões nacionais e internacionais.
O segundo aspecto a ser observado
é a questão do princípio da
identiﬁcação da publicidade em
conteúdo comercial veiculado
em redes sociais, aplicativos,
plataformas de vídeos ou
quaisquer outros meios digitais
por inﬂuenciadores digitais. A
publicidade representa prática
admitida pelo direito, desde que
não se conﬁgure a publicidade
enganosa ou abusiva. Os recursos
tendentes ao convencimento
do destinatário da mensagem,
no entanto, devem se limitar ao
seu conteúdo e não ao modo de
empregá-los. Por isso, é importante
que a mensagem seja identiﬁcada
como publicidade desde logo, nos
termos do artigo 36 do Código de
Defesa do Consumidor. Trata-se
de norma que deriva da boa-fé
objetiva e determina deveres de
lealdade e transparência entre
as partes, originando-se para o
fornecedor o dever de caracterizar
a publicidade.
O maior número de acessos a
redes sociais durante a pandemia
conferiu grande destaque ao
papel dos inﬂuenciadores digitais,
que acabaram se tornando mais
presentes e constantes na realidade
dos consumidores, principalmente
por meio de transmissões e shows
ao vivo (mais conhecidos como
lives)
. Nesse sentido, surgiu o desaﬁo
não só de uma publicidade
responsável e identiﬁcável, mas
também de posicionamentos
coerentes dos inﬂuenciadores
em um contexto de pandemia,
que não incitem aglomerações e/
ou violações às orientações das
autoridades de saúde competentes.
A adoção de elementos de
identiﬁcação do conteúdo
comercial evita publicidade oculta,
dissimulada ou clandestina em
conteúdos disponibilizados por
inﬂuenciadores digitais, youtubers,
blogueiros ou formadores de
opinião em geral, que recomendam

diversos produtos ou serviços, sem
que ﬁque claro se há ou não uma
natureza comercial direcionada
aos seguidores. A identiﬁcação da
publicidade não é feita ou é feita
de maneira inadequada, o que pode
confundir o público. É comum que
os inﬂuenciadores digitais narrem
detalhes de suas vidas ou mostrem
seus pertences, impossibilitando
que se perceba, muitas vezes,
a ocorrência de um anúncio
publicitário.
A identiﬁcação pelo consumidor de
que está exposto a uma mensagem
de caráter publicitário deve ocorrer
sem esforço. Trata-se de assunto
recepcionado pelas mais diversas
legislações do mundo e busca evitar
que o consumidor seja exposto ao
conteúdo comercial da publicidade
sem estar ciente dele. É regra que
decorre do dever de transparência e
lealdade nas relações de consumo.
Em casos de ﬂagrante violação
do princípio da identiﬁcação da
publicidade o controle pode ser
feito no caso concreto por meio
da imposição ao fornecedor que
identiﬁque a publicidade e/ou
pela condenação à realização de
contrapropaganda ou outra medida
que se mostre adequada.
Finalmente, em relação ao novo
olhar do consumidor para questões
ambientais, nesse sentido, as
questões climáticas e ambientais
têm fomentado o surgimento de
consumidores com consciência ao
consumir, que esperam posturas
socialmente responsáveis de
empresas e que fazem escolhas
de consumo considerando os
eventuais impactos daquele
produto ou serviço no meio
ambiente. Os consumidores, por
sua vez, estão atentos e respondem
cada vez mais rapidamente
adquirindo — ou abandonando
— produtos e marcas a partir
dos impactos gerados ao meio
ambiente.
O Código do Consumidor
aborda os aspectos ambientais no
mercado de consumo ao tipiﬁcar
como abusiva a publicidade que
desrespeita os valores ambientais.
Além disso, o Código do Conar
dedica um anexo para os apelos
de sustentabilidade, de forma que
a publicidade nesse aspecto seja
concreta, veraz e clara.
As reﬂexões aqui apresentadas
indicam, certamente, as velozes
mudanças que atingiram o
mercado de consumo no
último ano e destacam desaﬁos
que serão enfrentados pelo
direito do consumidor em uma
era de consumo intenso no
ambiente digital estimulado por
inﬂuenciadores digitais, atingindo,
muitas vezes, um consumidor com
consciência ambiental.

Fundação Procon-SP multou a Companhia Brasileira de
Distribuição (Pão de Açúcar, Extra e Compre Bem) em R$
10.546.442,48 por praticar em sua rede de lojas, site e aplicativos
irregularidades relacionadas a oferta de produtos, falta de informação
ostensiva sobre oferta promocional, publicidade enganosa e cláusulas
abusivas em campanha promocional. Desta forma infringiu os artigos
30, 31, 37 e 51 do Código de Defesa do consumidor (CDC).
– Artigo 30
Consumidora reclamou junto ao Procon-SP não ter encontrado no
estabelecimento oferta de água sanitária Ipê 2 litros veiculada pela
empresa por meio do aplicativo “Cliente Mais”, com validade para
período compreendido entre 19/9 a 16/10/2019.
Notiﬁcado para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido, o fornecedor
alegou não ter havido consumidores participantes do grupo “Produtos
que você compra” que ﬁzeram a compra deste produto, deixando de
comprovar o cumprimento à oferta.
Assim, ao veicular ofertas promocionais referentes a determinados
produtos, sem que disponha dos referidos produtos para cumprir a
oferta anunciada, a empresa infringiu o Artigo 30 do CDC.
– Artigo 31
Em oferta de produtos anunciados com promoção por meio de
folhetos impressos a empresa não informou de forma ostensiva as
lojas, segmentos ou bandeira da rede que participavam da campanha,
já que os mesmos apresentavam letras minúsculas com reduzida
visibilidade e, ainda, as fachadas dos estabelecimentos são semelhantes
e em tese todos participam do programa de ﬁdelidade “Clube Extra”
e dos “Cards meu Desconto”. Infringindo o Artigo 31, “caput”, do
CDC.
– Artigo 37
Em publicidade a cerca de ofertas promocionais veiculadas nos dias
20 e 25/06/2020 as informações sobre quais lojas, segmentos ou
bandeiras da rede eram participantes da campanha foram apresentadas
em letras minúsculas e exibidas de forma rápida e com outras
informações, de forma a induzir o consumidor a erro a respeito da
promoção dos produtos em toda a rede Extra. Desta forma infringiu o
Artigo 37, § 1º do CDC por publicidade enganosa.
– Artigo 51
Em documento denominado “Regras de Participação” da campanha
“Meus Selinhos de Desconto Extra”, a empresa inseriu cláusulas
abusivas como ausência de responsabilidade por vício de qualquer
natureza após a entrega dos produtos da referida campanha e a
possibilidade de mudança unilateral do conteúdo do contrato, após sua
celebração. Por essas condutas infringiu o Artigo 51 Incisos I e XIII,
respectivamente, do CDC.
A multa de mais de R$ 10 milhões será aplicada por meio de processo
administrativo e a empresa tem direito à defesa.
Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

São José do Rio Preto, domingo
21 de março de 2021
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Mirassol tem lockdown
no sábado e domingo
Thiago PASSOS

O prefeito de Mirassol, Edson Ermenegildo divulgou no início da
tarde desta sexta-feira, que o município adotará lockdown neste
final de semana. A decisão ocorreu após pressão do promotor Silvio Codogno, que prometeu ingressar com ação na Justiça caso a
administração municipal não adotasse a medida.
De acordo com o Decreto “fica proibido o desenvolvimento de
quaisquer presenciais no município de Mirassol, bem como, a circulação de pessoas, a partir das 12h do dia 20 de março de 2021,
até as 24 horas do dia 21 de março de 2021, além das restrições
já previstas no Plano São Paulo”, diz o documento.
Ficam permitidas as atividades públicas e privadas presencialmente para atendimento de urgência, emergências e imprescindíveis
para a manutenção da vida, proibindo o atendimento médico eletivo,
inclusive em consultórios.
Ficam permitidos ainda os serviços farmacêuticos para venda de
medicamentos humanos, atividades veterinárias, transporte público
e privado cujo deslocamento seja imprescindível para prestação ou
uso dos serviços de atividades ou serviços autorizados.
Já os velórios terão duração máxima de 4 horas e com a presença de até 10 pessoas, enquanto que os postos de combustíveis
serão permitidos apenas para atender os trabalhadores dos setores
autorizados, como já ocorre em Rio Preto.
A diferença para o decreto da prefeitura de Rio Preto é o funcionamento do comércio de gênero alimentício que poderá funcionar
exclusivamente por delivery e drive trhu.
A cidade vizinha não proibiu a venda ou o transporte de bebidas
alcoólicas, como ocorre atualmente em Rio Preto.

LOCKDOWN

Blitzes já multaram
24 pessoas na rua
Divulgação

Blitzes multaram 24 pessoas na rua sem apresentar
justificativa ou trabalho essencial

Arquivo DHOJE

Andressa ZAFALON

e higiene pessoal; correio e outras
atividades de entrega; alimentos
preparados para empresas e
domicílios (marmitex); comércio
de animais vivos e de artigos e
alimentos para animais de estimação, todos podem atender por
delivery e drive thru, mas esses
são somente até às 20h.
Ressaltando que todos os
estabelecimentos citados acima
poderão continuar com o delivery
e acrescentar o drive thru, mas
devem se manter fechados sem
atendimento presencial ao público. Os estabelecimentos que não
possuírem estrutura para drive
thru, poderão fazer entregas na
porta, desde que o cliente não
adentre no local.
Nesta fase as lojas de conveniências, que até então estavam
fechadas, passam a poder funcionar por delivery e drive trhu.
Os ônibus voltam a circular
na cidade a partir desta segunda-feira (22), quando começa
a segunda fase do lockdown,
porém, somente profissionais que
trabalham nos serviços essenciais
permitidos pelo decreto é que
poderão usufruir do transporte
coletivo com o documento que
comprove tal situação.
“Conforme o decreto 18.861,
os ônibus estarão disponíveis para
deslocamento de trabalhadores
dos serviços permitidos e sempre
com a declaração. Os usuários
têm que andar sempre com a
declaração na mão para o caso
de ter que comprovar que estão
trabalhando”, explica a assessoria
da Prefeitura.

Sue PETEK

redacao@dhoje.com.br

Segunda fase começa amanhã
e ônibus voltam mas só para
trabalhador essencial
A Prefeitura de Rio Preto decretou lockdown na cidade em
duas fases: a primeira, do dia 17
até 21 de março, uma fase bem
mais restritiva, e a segunda fase
começa a partir desta segunda-feira (22) e vai até o dia 31 de
março. Neste momento algumas
flexibilizações foram liberadas.
Os supermercados e hipermercados continuarão fechados
atendendo somente por delivery
e, agora, com o drive thru liberado, até às 23h. O mesmo
acontece com os restaurantes e
similares, lanchonetes, casa de
chá, de sucos e similares.
Já as mercearias, padarias,
laticínios e frios, armazéns, açougues e peixarias, hortifrutigranjeiros, gás e afins, terão acrescidos
também nas suas atividades o
drive thru, além do delivery, no
entanto o horário de funcionamento é até às 20h.
A circulação de pessoas,
que não seja pelos motivos de
trabalhar com o essencial ou de
emergência, continua proíbido,
por isso, a assessoria de comunicação da Prefeitura informou
que a recomendação é que se
continue optando pelo delivery.
“Se a pessoa for flagrada na rua
e não estiver com a declaração
que autoriza a circulação, será
questionada. Se a resposta
for que ela vai ao mercado,
vai depender do entendimento
da autoridade no momento da
abordagem e ele poderá exigir
a nota fiscal da compra na volta
do supermercado. Ela precisa
comprovar que realmente não
consegue comprar por delivery”,
explica a assessoria.
Lembrando que a venda ou
entrega de bebidas alcoólicas
continuam proibidas até 31 de
março, data prevista para acabar
o lockdown. Serv festas estão
proibidos de abrir, assim como
os comércios de utilidades, vestuários, calçados e afins.
Os comércios de matérias-primas agrícolas e animais
vivos; bebidas e fumo; produtos
farmacêuticos para uso humano
e veterinário; instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,
ortopédico e odontológico; cosméticos, produtos de perfumaria
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Empresas de manutenção e
reparação de veículos automotores, motocicletas, peças e acessórios e os postos de combustível
poderão funcionar das 8h às 18h,
mas só poderão atender clientes
que comprovem o trabalho nos
serviços essenciais e que estejam
munidos do documento de identificação assinado pela empresa e
pelo funcionário.
Este documento (anexado
no final da matéria) deverá estar
preenchido com os dados do funcionário e da empresa, comprovando assim, que este trabalhador
pertence ao setor essencial. A
falsificação deste documento poderá implicar criminalmente como
falsidade ideológica. Vale ressaltar
que, no caso do abastecimento
de combustível, cada vez que
o cliente for abastecer terá que
deixar o documento no local para
fins de fiscalização e confrontação
de quantidade de combustível
vendida ou, no caso das oficinas,
do serviço executado.
As atividades permitidas presencialmente para atendimento
de urgências, emergências e
imprescindíveis são: farmácias,
clínicas veterinárias, postos de
saúde e hospitais e serviços de
assistência social sem alojamento. Estes podem funcionar 24h.
A exceção da área da saúde são
os procedimentos e atendimentos
eletivos, como consultas e exames, por exemplo. Portanto, clínicas e consultórios não poderão
funcionar também neste período.
Os ubers, táxis, mototáxis e
veículos fretados para locomoção
@indicariopreto

Previsão é que
ônibus retornem
amanhã mas só
para trabalhadores considerados
essenciais
de funcionários estão permitidos
sem restrição de horário, porém,
somente para os deslocamentos
imprescindíveis, como trabalho ou
uma emergência com a saúde e
munidos da declaração que permite a circulação.
Qualquer tipo de hospedagem
ou alojamento (hotéis, casas de
repouso e albergues) pode funcionar por 24h, porém, sem visitas,
com serviço de alimentação nos
quartos e sem a permanência de
pessoas nas áreas comuns.
Outras atividades permitidas,
mas sem atendimento ao público,
são: agricultura, pecuária, produção florestal, pesca, aquicultura,
eletricidade, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos
e descontaminação, transporte
ferroviário, armazenamento, carga
e descarga, imprensa, agências
bancárias (somente funcionarão
os caixas eletrônicos), testes e
análises técnicas, pesquisa e
desenvolvimento científico, atividades de vigilância, segurança e
investigação, serviços combinados
para apoio a edifício, atividades de
limpeza, alojamento de animais
domésticos e serviços domésticos.
Algumas empresas têm a
permissão para trabalhar, mas
somente para serviços emergenciais ou para suporte às atividades
essenciais, e todas sem atendimento presencial. É o caso as
empresas de obras de infraestrutura, serviços especializados para
construção, comércio de peças e
acessórios para veículos, comércio de material de construção,
estabelecimento especializado em
equipamentos e suprimentos de
informática e equipamentos de telefonia e comunicação, transporte
rodoviário de carga, telecomunicações, atividades dos serviços
de tecnologia da informação e
prestação de serviços de informação, atividades jurídicas (com
exceção dos cartórios que poderão
atender presencialmente das 8h
às 18h, mas de forma individual),
seleção, agenciamento e locação
de mão de obra, atividades de
tele atendimento, envasamento
e empacotamento sob contrato,
administração pública, defesa e
seguridade social, reparação e
manutenção de equipamentos de
informática e comunicação e de
objetos pessoais e domésticos, lavanderias, tinturarias e toalheiros.

No terceiro dia de Lockdown 24 pessoas foram
multadas por descumprir
o decreto municipal n°
18.861, que restringe a
circulação no município. O
balanço da Blitz de fiscalização, realizado nesta sexta-feira (19), foi divulgado
na tarde deste sábado pela
equipe de Assessoria de
Comunicação da Prefeitura.
Segundo informações
da Prefeitura foram autuadas 24 pessoas por
descumprirem o decreto,

circulando pelo município
sem comprovação de essencialidade ou emergência. Do total de multas,
uma delas foi aplicada por
desacato, em Engenheiro
Shimitt. Durante o bloqueio
109 veículos foram fiscalizados.
A blitz de fiscalização
envolveu os órgãos Fiscalização de Posturas, Guarda
Civil Municipal (GCM) e
Vigilância Sanitária.
A fiscalização é realizada
por meio de patrulhamento
permanente pelas ruas e
avenidas da cidade e em
pontos estratégicos.

Carreata e protesto pedem
reabertura do comércio
Andressa ZAFALON

Nesta sexta-feira (19),
feriado e data em que se comemora o aniversário de Rio
Preto, um grupo de manifestantes protestou em frente à
Prefeitura contra o lockdown.
O protesto se iniciou com
uma concentração no Centro
Regional de Eventos, às 10h e
depois seguiu com uma carreata pela Avenida José Munia e
Alberto Andaló, até chegar em
frente à Prefeitura.
Cerca de 100 carros participaram da ação que tinha
como objetivo acabar com
o lockdown. Ao som do hino
nacional no trio elétrico, bandeiras do Brasil, faixas escritas
“Intervenção Militar”, fogos
de artifícios e muitos gritos de
“Fora Doria” e “Fora Edinho”,
eles ficaram mais de uma hora
na Avenida Alberto Andaló.
Inicialmente a faixa da
avenida sentido rodovia-centro
foi interditada pelos próprios
carros que pararam o trânsito,
posteriormente a Guarda Civil
Municipal (GCM), que acompanhou toda a manifestação,
interditou os dois lados para
garantir que nenhum incidente
acontecesse, mantendo assim, a ordem pública.
Durante o protesto, um dos
organizadores, Denilson Marzo-

chi, discursou no microfone do
trio elétrico dizendo que o povo
quer a sua liberdade. “O povo
quer trabalhar, ninguém jamais
pode tirar o direito do trabalhador, do chefe de família”.
Denilson ainda agradeceu
o apoio da PM e da GCM. “O
nosso muito obrigado, mais
uma vez, à Polícia Militar e
à Guarda Municipal que tem
estado conosco em todos os
nossos movimentos, ajudando, apoiando e nos dando a
segurança”, finalizou.
A manifestante Danila Azevedo conversou com o DHoje
e falou o posicionamento do
grupo em relaçao à vacina.
“Nós somos a favor sim da
vacinação. Nós não somos
negacionistas. Admitimos sim
a forma letal da doença, admitimos sim a vacina, mas
queremos que haja transparência na vacinação.O que
não toleramos é a corrupção”,
explica Danila.
A reportagem tentou contato com a GCM para explicar
quais são os direitos dos manifestantes, mas, durante a live
feita pelo DHoje, o diretor da
Guarda Municipal, Vitor Cornachioni, preferiu não se manifestar, pelo menos não naquele
momento. A PM também foi
procurada, mas não estava
presente naquele momento.
Andressa ZAFALON

Mais um protesto em frente à prefeitura

GCM multa 43 veículos
Thiago PASSOS

A Guarda Civil Municipal
informou no final da tarde
desta sexta-feira que 34
veículos foram multados por
infrações de transito durante
manifestação contra o lockdown decretado pelo prefeito
Edinho Araújo (MDB) na última terça-feira.
“Durante a manifestação

desta sexta-feira, realizada
na avenida Alberto Andaló,
34 veículos foram autuados
por cometerem infrações de
trânsito, previstas no Código
de Trânsito Brasileiro”, diz a
Corporação.
A GCM lembra ainda que a
cidade de Rio Preto segue em
lockdown e as fiscalizações
continuam junto a Vigilância
Sanitária e Polícia Militar.
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Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901 * E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

Jornal
MULHER PODEROSA
- Aos 66, Bruna Lombardi impressionou internautas ao publicar
foto sem maquiagem
. De férias na Bahia
com família, atriz enlouquece a web com
foto mostrando a sua
beleza natural. Bruna
foi apresentadora da
TV Manchete seu patrimônio é de 560 milhões.

CLIQUE EM FAMÍLIA - Aline Franzotti Chammas, dermatologista, e Danilo Chammas, cirurgião plástico, o que há de
melhor. Clínica Duoderme. Na foto de família, o pequeno
príncipe Heitor com seus pais, excelentes médicos.
ANIVERSARIANTE - Allana Cegarra compartilhou em
suas redes sociais foto de aniversário e não se esqueceu de agradecer: “Obrigada Jesus, por mais um ano
de vida!”.
PARABÉNS - O Rotary International completou 116
anos. A criação ocorreu em 1905, quando Paul Percy
Harris (advogado), Gustavus Loehr (engenheiro de minas), Silvester Schiele (distribuidor de carvão) e Hiram
Shorey (alfaiate) se reuniram no escritório de Loehr, em
Chicago, por iniciativa de Harris, para o que viria a ser
conhecida como a primeira reunião de Rotary Club. A
classiﬁcação dos associados do Rotary, pelas proﬁssões, é marca da entidade. Isso permite vivenciar diferentes realidades em um só grupo, voltado à prática do
bem em sua comunidade.

NA TV - Vera Fisher esteve no programa Amaury Jr e contou que seu ﬁlho cineasta está fazendo o ﬁlme dela. Verinha nasceu em berço de ouro.
ENCONTRO - O cantor Gusttavo Lima e Neymar Pai, o
pai do jogador Neymar Jr., curtiram momentos juntos em
Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no dia 13/03. A noitada do embaixador e amigos ocorreu em uma lancha. O
momento foi registrado e divulgado pelo sertanejo George
Henrique, da dupla com Rodrigo.
ROMANCE NO AR - Enzo Celulari divulgou fotos nas suas
redes sociais em que aparece ao lado de Bruna Marquezine. O ﬁlho de Claudia Raia e Edson Celulari aparece tocando violão. Seria uma serenata? As imagens reforçaram o
boato de romance entre a atriz e Enzo.

MUITO ESTILO - Lumena Abrão, Personal Stylist, com
um vasto conhecimento em moda. Ela sempre foi linda e
chique.

EDITAIS
Prefeitura Municipal de

CEDRAL

O Prefeito Municipal de Cedral-SP, no uso de suas atribuições legais, e com base no inciso XVI, Artigo 37 da Constituição Federal, combinado com a Lei 9.527/97, que inclui o
§3º ao Artigo 118 da Lei 8.112/81, expede os seguintes atos
decisórios:
- Ato Decisório nº 001/2021
Wanderson José Morasutti, RG 27.743.918-8 SSP/SP,
Professor PEB II, na EMEF "Maestro Antonio Amato", em
Potirendaba – SP, acumula com o emprego de Professor
PEB II da EMEF "Profª Lucia Novais Brandão", em Cedral-SP. ACÚMULO LEGAL.
- Ato Decisório nº 002/2021
Ivone Aparecida Barbon Peniani, RG 7.533.313-2, Professor
PEB II, na E.M. "Perciliano José Bueno", em Ibirá – SP, acumula com o emprego de Professor PEB II da EMEF "Profª
Lucia Novais Brandão", em Cedral-SP. ACÚMULO LEGAL.
- Ato Decisório nº 003/2021
Liliane Galvão Teixeira Santos, RG 13.744.821-1, Professora
PEB II aposentada da Secretaria do Estado de Educação do
Estado de São Paulo, acumula com o emprego de Professor
PEB II da EMEF “Profª Lucia Novais Brandão” em Cedral-SP. ACÚMULO LEGAL.
- Ato Decisório nº 004/2021
Eliana Gonçales Arenas, RG 10.48.495-2, Professora PEB
II aposentada da Secretaria do Estado de Educação do
Estado de São Paulo, acumula com o emprego de Professor
PEB II da EMEF “Profª Lucia Novais Brandão” em Cedral-SP. ACÚMULO LEGAL.
- Ato Decisório nº 005/2021
Sisolei de Fátima Montes Bento, RG 18.306.905-5, Professora PEB I na EMEF “Vitório Botaro”, em Potirendaba- SP,
acumula com o emprego de Professor PEB I da EMEI "Prefeito Irineo Beolchi", em Cedral-SP. ACÚMULO LEGAL.
- Ato Decisório nº 006/2021
Lisandra Renata Orsini Viteri Bianchi, RG 27.411.320-X,
Professora PEB I na EM “Dr. Paulo Birolli Neto”, em Uchoa
- SP, acumula com o emprego de Professor PEB I da EMEI
"Prefeito Irineo Beolchi", em Cedral-SP. ACÚMULO LEGAL.
- Ato Decisório nº 007/2021
Olga Regina Marchetti Buosi, RG 13.918.908-7, Professora
PEB II aposentada da Secretaria do Estado de Educação do
Estado de São Paulo, acumula com o emprego de Coordenador Pedagógico na EMEF “Profª Lucia Novais Brandão”
em Cedral-SP, Cargo em Comissão. ACÚMULO LEGAL.
- Ato Decisório nº 008/2021
Maria José Perpétua Lopes, RG 40.596.754-8, Vice-Diretor
de Escola, na EMEF Prof. Dr. Waldomiro Gallo, em Guapiaçu - SP, cargo em Comissão, acumula com o emprego de
Professor PEB II da EMEF "Profª Lucia Novais Brandão", em
Cedral-SP. ACÚMULO LEGAL.
- Ato Decisório nº 009/2021

Suelli Elizabet Izaias, RG 6.847.310-2, Professora PEB II
aposentada da Secretaria do Estado de Educação do Estado
de São Paulo, acumula com o emprego de Professor PEB I
na EMEF “Profª Lucia Novais Brandão” em Cedral-SP. ACÚMULO LEGAL.
- Ato Decisório 010/2021
Cláudia Aparecida Renzetti Groto, RG 22.301.470-9, Professora PEB I na EM “Prof. Osmério Nogueira de Carvalho”, em
Uchoa – SP, acumula com o emprego de Professor PEB I na
EMEF “Profª Lucia Novais Brandão”, em Cedral – SP. ACÚMULO LEGAL.
Paulo Ricardo Beolchi de Lucas
Prefeito Municipal

Editais de
LEILÕES

Edital de Leilão Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Fabiana Rosa de Jesus, Leiloeira Oﬁcial, matrícula JUCESP
976, devidamente autorizada pela Credora TERROMAVI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ/MF
sob nº 15.194.344/0001-56, com sede na Rua Antônio de
Godoy, nº 5042, sala 1, Bairro Nova Redentora – São José
do Rio Preto/SP faz saber que, nos termos do artigo 27 da
Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação
complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário,
que institui alienação ﬁduciária de bem imóvel, fará realizar:
Primeiro Leilão: dia 26 de março de 2021 às 09:00 horas,
Segundo Leilão: dia 09 de abril de 2021 às 09:00 horas;
Local do Leilão: Rua Antônio de Godoy, 5315 – São José do
Rio Preto/SP, de forma presencial. As demais condições de
venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão
ou pela publicação no jornal local. Descrição do imóvel: Lote
nº 17, da quadra nº 17, do tipo RESIDENCIAL, do Loteamento denominado “TERRAVISTA RESIDENCE CLUB”, situado no perímetro urbano desta cidade, município e comarca
de Mirassol – SP, que mede treze (13,00) metros de frente
para a Rua Projetada 9; igual dimensão nos fundos dividindo com o lote 12; vinte e nove (29,00) metros de cada lado,
da frente aos fundos dividindo do lado direito visto de frente
com o lote 18, e do outro lado com o lote 16, encerrando
uma área de 377,00 metros quadrados, cadastrado na Prefeitura Municipal de Mirassol sob nº 20.11.05.0538.01.000.
Matrícula sob nº 42.422 do Oﬁcial de Registro de Imóveis de
Mirassol. Obs: Não consta nenhuma construção, sobre o terreno. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$
114.985,00 (Cento e catorze mil, novecentos e oitenta e cinco reais); Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão
R$ 105.984,16 (Cento e cinco mil, novecentos e oitenta e
quatro reais e dezesseis centavos); A venda será realizada à
vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido
for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o
segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão
será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até a data do leilão. Correrão
por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão da
Leiloeira de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas
com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas,
alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc.
O imóvel será vendido no estado em que se encontra não
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador,
que assume o risco da ação, bem como todas as custas
e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante
propositura da competente reintegração na posse, na forma
do artigo n.º 30, da Lei n.º 9.514/97. Maiores informações no
escritório do Leiloeira tel. (17) 98139-5088. Fabiana Rosa de
Jesus, Matrícula - JUCESP 976 - Leiloeira Oﬁcial
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LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital Resumido de Notificações de Lançamentos
A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Departamento de Tributos
Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados dos lançamentos de
tributos municipais referentes a processos de abertura, alteração ou
regularização de inscrição junto ao Cadastro Mobiliário Municipal, devendo o
pagamento ser realizado de acordo com os dados apurados em diligência fiscal,
em conformidade com a legislação vigente.
De acordo com o artigo 7º da Lei Municipal nº 13.655/2020, “presume-se ciente
o administrado cinco dias corridos após a publicação do Edital no Diário Oficial
do Município. “
A guia para recolhimento do tributo está disponível no endereço
eletrônico: www.riopreto.sp.gov.br, lista de serviço: "Impostos", item:
"Guia para Quitação de Débitos", por meio do link:
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro
_dam.php ou nas unidades do Poupa Tempo e Prefeitura Regional Norte.
Após vencimento o valor ficará sujeito aos acréscimos legais.
A segunda via da notificação, contendo a base legal e de cálculo do lançamento,
pode ser solicitada ao Departamento de Tributos Mobiliários por meio do e-mail:
semfaz.dtm@riopreto.sp.gov.br ou WhatsApp (17) 3201-1314.
Inscrição
Protocolo Municipal
Razão Social
Tributos

202167857 3787800

A2 CURSOS,
TREINAMENTOS E
DESENVOLVIMENTO
LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

202169322 3780560

ANCESTHAL
URBANIZAÇÃO E
CONSERVAÇÃO
SUSTENTÁVEL LTDA

Funcionamento
Taxa de Localização

ENRICO BRENA
SANTOS 21930300816

Taxa de Licença de
Funcionamento

EXCELENTIA
SOLUÇÕES LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

FARM GREENS
RESTAURANTES LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização
Taxa de Publicidade
Luminosa

FERRAREZI COMERCIO
DE ARTIGOS
ODONTOLOGICOS
202169329 3784800
LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

202168774 3418220

202168043 3779220

202167552 3771520

202169767 3755450

Taxa de Licença de
G. A. DE SOUZA
Funcionamento Taxa de
COMERCIO E ROUPAS localização Publicidade Não
LTDA
Luminosa

MOBILIAR COMERCIO E
202169642 3766620
SERVICOS LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

OFFICECRED
INTERMEDIACOES DE
NEGOCIOS LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

202146977 1275530 ORSATI & ORSATI LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa Lib Alvará
Extraordinário

ORSATI TRANSPORTES
202146977 3127110
LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa Lib Alvará
Extraordinário

202169196 3792620

202167959 3781110

PADARIA SCHMITT
LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização
Taxa de Publicidade Não
Luminosa
Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

202167783 3784520

GRECO SERVICOS
MEDICOS LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

Taxa de Licença de
Funcionamento Taxa de
localização

202169521 3778540

202168742 3756160

IGREJA CAMINHO DA
VERDADE

R M DEBIAZZI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS DE
VOTUPORANGA SPE

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

202168778 3777160

Taxa de Licença de
Funcionamento Taxa de
localização

202169976 3788970

RAFAÉLA DO
NASCIMENTO TOMAZ
AMADEU

Taxa de Licença de
Funcionamento Taxa de
localização ISS Fixo

202167767 3783570

AVILLA BR PROJETOS
LTDA

IGREJA EVANGELICA
PENTECOSTAL
FORMOSA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

RICARDO JUNGE
TOKOI 01857648862

Taxa de Licença de
Funcionamento

J C ALTRAN BEZAO
LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização
Taxa de Publicidade Não
Luminosa

202169167 3353760

202169229 3777960

BARCHI E MORAIS
SERVICOS MEDICOS
LTDA

202167616 3782550 C L JACOMELI LTDA ME

202170027 3781280

202168055 3781960

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

202167970 3775680

CAMILA CAMINHA
CARO

Taxa de Licença de
Funcionamento Taxa de
localização ISS Fixo

202168034 3782280

J. A. M. DI RIENZO
CONSULTORIA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

CARLOS ROBERTO
AFONSO PRUDENCIO

Taxa de Licença de
Funcionamento Taxa de
localização ISS Fixo

202167641 3771690

J. L. DE ALMEIDA
JUNIOR INFORMAÇÃO
PARA NEGOCIOS

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

202167628 3787020

JOIN RIVER
PARTICIPAÇÕES LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização
Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização
Taxa de Publicidade Não
Luminosa
Taxa de Publicidade
Luminosa

CCS GLOBAL
BUSINESS COMERCIO
202135479 3555160 DE PEÇAS E MOTORES

Taxa de Licença de
Funcionamento

202169907 3789540 RODRIGO LUIZ PORTO

Taxa de Licença de
Funcionamento Taxa de
localização

202168112 3771940

SABRINA FARAGUTI
VENTUROLI DOS
SANTOS

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

202169682 3767360

SERVICO SOCIAL DA
Taxa de Licença de
CONSTRUCAO CIVIL Funcionamento Taxa de
DO ESTADO DE SAO localização Publicidade Não
PAULO SECONCI SP
Luminosa

202169946 3787480

SOFISTICATO GESSO
SERVICOS LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento Taxa de
localização

202164184 3178600

TRANSELTON
TRANSPORTES LTDA
ME

Taxa de Licença de
Funcionamento

TROPOS
202167587 3750570 PARTICIPAÇÕES LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

CLÍNICA MÉDICA
PELATIERI FAGUNDES
LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento Taxa de
localização

202169635 3791960

COMERCIAL MTB RIO
PRETO LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

202168144 3786080

JR & OLIVEIRA
COMERCIO E
ESTETICA ANIMAL
LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento Taxa de
localização

202169803 3785770

Taxa de Licença de
Funcionamento Taxa de
localização

202169629 3790420

ELLEN CRISTINA
PEREIRA NEGOCIOS
IMOBILIARIOS

K CASTELAN
ARQUITETURA E
URBANISMO LTDA

ELLEN VALÉRIO
BUENO

Taxa de Licença de
Funcionamento Taxa de
localização

202170128 3789550

LP MEDICINA E
QUALIDADE DE VIDA
LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento Taxa de
localização

EMAIS URBANISMO 247
202169529 3778830
LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

202167889 3784470

LUCAS BOSCO
SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

EMAIS URBANISMO 249
LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

Marco Aurélio Belentani de Carvalho
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP/SEMFAZ

EMAIS URBANISMO 252
202169515 3778820
LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

LUCIENE DIOGO
27465832837

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização
Taxa de Publicidade Não
Luminosa

202169721 3778800 EMAIS URBANISMO 254

Taxa de Licença de

MARI LUCI MILANI
GIMENEZ

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização
I.S.S. Fixo

Carlos Alberto Paula Alves
Auditor Fiscal Tributário Municipal
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

202168976 3782010

202168827 3782120

202168100 3778780

202167483 3493070

202167964 3781730

202167574 3783010

ULI DECORAÇÃO E
ARQUITETURA LTDA

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

202169287 3782500

VINICIUS MENIN
BRANDI

Taxa de Licença de
Funcionamento
Taxa de Localização

São José do Rio Preto, 18 de março de 2021.
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Sérgio Sampaio

DOMINGO, 21 DE MARÇO DE 2021

Atendimento durante o LOCKDOWN
Sindicatos abrem canais de comunicação para trabalhadores

Sérgio SAMPAIO - Foto: Jornal do Trabalhador
amaralsampaio@hotmail.com

Os diversos sindicatos de trabalhadores de Rio Preto por conta do lockdown deﬁniram diversos canais de comunicação para não deixar de atender
suas respectivas categorias durante este período de restrições mais severas.
Sem poder atender presencialmente e até mesmo neste primeiro momento ter alguém atendendo por meio dos telefones ﬁxos a maioria deles
disponibilizou números de telefones com whatsapp e ou até mesmos e-mails
ou redes sociais.
Como o decreto de lockdown tem validade até o dia 31 de março até esta
data os atendimentos serão feitos desta forma.
O Sindicato dos Frentistas, por exemplo, disponibilizou dois números de
celulares: 17 98188-7887 (secretaria) e 17 98200-0078 (dúvidas trabalhistas).
Já o Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Fabricação
de Álcool, Químicas e Farmacêuticas) pode ligar ou mandar mensagens nos
telefones 17 98171-0075, 98194-0089, 99614-3369 ou 3211-2550.
• SinSaúde (Sindicato dos Empregados na Saúde) – (17) 99670-5611
ou 3211-2525;
• Sindicato da Alimentação – (17) 99656-7945;
• Sindicato dos Motoristas – (17) 99146-9551;
• Siticom (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e
Mobiliário) – (17) 3214-9320 (ﬁxo com whatsapp);
• SSPM (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais) – (17) 991332190;
• Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio) – (17) 996723361 ou 997665056;
• Seaac - seaacriopreto@uol.com.br ;
• Sindhoteleiros (Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares) - (17) 98119-5764;
• SETH (Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade) – (17) 99113-4760;
• SindiNorte – (17) 98170-0564, 988019583 ou 99713-5694;
• Seetro – (17) 99624-7511.
Todos os sindicatos de Rio Preto e região estão atendendo de forma remota acesse dos sites ou redes sociais dos mesmos para ter mais informações.

