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Taxa de recuperação da Covid 
está caindo em Rio Preto

DE 92% PARA 78,9%

Paróquias 
comemoram 
hoje dia de 

Santo Antônio

Jovem é assassinado com dois 
tiros no bairro Solidariedade

Andressa ZAFALON

Andressa ZAFALON

FRIO
Jefferson Jo-
nas tem 24 
anos e está 
em situação 
de rua, mes-
mo assim 
não perde 
a fé. Com a 
chegada da 
frente fria, a 
Secretaria de 
Assistência 
Social amplia 
os serviços 
de acolhi-
mento de 
pessoas em 
casos de vul-
nerabilidade.             
Pág.A2
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Manuella Bossa, 
CEO da Truss; 
empresa é a 

maior exportadora 
do setor em 

Rio Preto

O boletim da Covid-19 divul-
gado na sexta-feira (11) revelou 
que Rio Preto contabilizou 67.356 
curados desde o início da pan-

demia, o equivalente a 84,6% 
dos 79.582 casos confirmados. A 
proporção, no entanto, tem dimi-
nuído em 2021. No ano passado, 

a taxa de recuperação era de 92%, 
enquanto que neste ano passou 
a ser de 78,9%, uma redução de 
13,1 pontos percentuais.  Pág.A5

Saúde amplia 
grupos de 
vacinação 

nesta 2ª feira
A Secretaria de Saúde reabri-

rá o drive-thru do Recinto de Ex-
posições segunda e terça-feira, 
14 e 15 de junho, para a vaci-
nação de primeira dose dos tra-
balhadores de saúde ainda não 
imunizados contra a Covid-19.
A imunização será das 8h às 
16h. A primeira etapa (14/06) 
será para profissionais da saúde 
que estejam atuando na área; 
incluindo veterinários e educa-
dores físicos.    Pág.A5

Exportações crescem e 
indústria de preparação 

capilar se destaca
Pág. A2
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Proposta prevê 
universalizar 
saneamento 

básico até 2033
Na noite desta sexta-feira, 

um jovem de 19 anos foi morto 
com dois tiros, sendo uma na 
cabeça e outro no tórax, no 
bairro Solidariedade em Rio 

Preto. Segundo informações, a 
Polícia Militar foi acionada para 
atendimento de disparo de arma 
de fogo e, chegando no local, 
policiais foram informados que 

a vítima estava na rua e teria 
sido abordada por outro homem 
que sacou a arma e efetuou os 
dois disparos. O autor não foi 
identificado.                Pág.A4

Edinho diz que 
avalia mudanças 

no horário do 
comércio 

Durante uma coletiva na 
manhã deste sábado (12), o 
Prefeito Edinho Araújo falou 
sobre a possibilidade de um 
novo decreto, alterando ou 
acatando a recomendação do 
Governo do Estado que pede 
que onde a taxa de ocupação 
de leitos de UTI estiver com 
mais de 90% que seja imple-
mentado o toque de recolher 
das 19h às 5h e não mais das 
21h às 5h.    Pág.A3

Lei em Cedral 
enquadra bares 

e comércio como 
serviços essenciais

A Câmara de Cedral aprovou 
e promulgou o Projeto de Lei 
que torna academias, comércio 
varejista, bares, restaurantes, 
food trucks, salões de beleza, 
galerias e praças de alimenta-
ção como atividades essenciais.
O PL foi aprovado em primeira 
e segunda discussão pela Câ-
mara, o Prefeito Janjão vetou 
e os vereadores derrubaram o 
veto, promulgando assim como 
Lei.    Pág.A3
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Manuella Bossa, 
CEO da Truss; 
empresa é a 

maior exportadora 
do setor em 

Rio Preto

AGRICULTURA Secretário estadual Itamar Borges e autoridades como o prefeito Edinho Araú-
jo ontem durante evento que marcou a reabertura da Casa da Agriculta em Rio Preto. Pág.A3
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Indústria de preparação 
capilar puxa aumento 

das exportações

TRUSS

Fotos: DivulgaçãoCEO da TRUSS, Manuella Bossa

Apesar da melhora nas exportações, a balança comercial rio-pretense segue com um número 
muito maior de importações, com US$ 12,6 milhões em compra de produtos no mês de 
maio, totalizando US$ 54,8 milhões em 2021. O principal produto importado é peixe fresco 
(35%). China (40%) e Chile (37%) lideram a lista de países que mais exportam para a cidade

São José do Rio Preto 
voltou a apresentar 
uma alta nas expor-
tações neste mês 

de maio. Depois de contabilizar 
US$ 1,6 milhão em abril, o 
município registrou US$ 2,2 
milhões. Com isso, a cidade 
chegou a US$ 8,9 milhões em 
exportações no acumulado do 
ano.

Uma das novidades é que 
o setor de preparações capi-
lares tomou a liderança nas 
exportações, com 22%. O 
ramo superou as miudezas 
bovinas, que vinham liderando 
em vendas para o exterior e 
neste mês ficaram com 12%. 

Os principais compradores de 
Rio Preto são Estados Unidos 
(30%), Bélgica (6,6%) e Hong 
Kong (6,5%).

No setor de preparações 
capilares, a TRUSS aparece 
como a principal exportadora. 
A empresa completa 20 anos 
e possui fábrica própria em Rio 
Preto. No ano passado foram 
mais de 1,5 milhão de quilos em 
produtos produzidos. A empresa 
conta unidades em 35 países 
como EUA, México, Argentina, 
Coréia do Sul, Portugal, Reino 
Unido, Itália, entre outros.

“Nós preparamos a TRUSS 
durante quatro anos em termos 
de organização interna para 
poder começar a exportar, então 
nesse período fizemos toda a 
base para exportação. Adequa-

mos as fórmulas, as embala-
gens, rótulos e documentação. 
Há oito anos montamos uma 
unidade internacional nos EUA 
e ano que vem vamos montar 
outra unidade para atender 
Europa e Ásia em Roterdã na 
Holanda”, comentou a CEO, 
Manuella Bossa.

Ainda de acordo com ela, 
as exportações respondem por 
8% do faturamento da empresa. 
“Estamos investindo e dentro 
do nosso planejamento, espe-
ramos que nos próximos cinco 
anos represente 20%”, afirmou 
Manuella.

Apesar da melhora nas ex-
portações, a balança comercial 
rio-pretense segue com um 
número muito maior de impor-
tações, com US$ 12,6 milhões 

em compra de produtos no mês 
de maio, totalizando US$ 54,8 
milhões em 2021. O principal 
produto importado é peixe 
fresco (35%). China (40%) e 
Chile (37%) lideram a lista de 
países que mais exportam para 
a cidade.

“O índice de exportação 
não está acompanhando o de 
importação, mas estamos tendo 
uma melhora. Os empresários 
precisam se atentar que a 
atual cotação do dólar favorece 
a venda para o exterior. Além 
de melhorar a renda em um 
momento de crise, isso gera di-
versos empregos diretamente e 
indiretamente”, comentou Paulo 
Narcizo Rodrigues, despachante 
aduaneiro e especialista em 
comércio exterior.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

TRUSS produziu mais de 1,5 milhão de quilos em produ-
tos em 2020

HOJE APOIO
Paróquias têm programação 

especial de missas para
 o Dia de Santo Antônio

13 de junho é comemorado 
o dia de Santo Antônio, conhe-
cido mundialmente por interce-
der por quem quer encontrar o 
amor da vida ou resolver confli-
tos com a pessoa amada. Além 
disso, o Santo Antônio também 
é conhecido por ser padroeiro 
dos pobres.

Em Rio Preto, a tradição 
da festa de Santo Antônio 
acontece todo ano em junho 
nas paróquias Santo Antônio 
de Pádua e Santo Antônio de 
Lisboa, por ser padroeiro de 
ambas. A comemoração vai de 
encontro com o dia dos namo-
rados, comemorado no dia 12.

O padre Hallison Parro pas-
sou a programação de como 
será celebrada a data na paró-
quia Santo Antônio de Pádua. 
“No domingo (13), haverá três 
missas, ás 10h da manhã com 

as crianças, às 16h haverá uma 
carreata no bairro Jardim Santo 
Antônio e às 19h missa solene. 
Em todas as missas haverá as 
bênçãos dos pães, as pessoas 
poderão levar o pão de casa 
para receber a benção” DISSE.

Na paróquia Santo Antônio 
de Lisboa as missas da trezena 
de Santo Antônio já acontecem 
desde o dia 1 de junho e vão 
até o dia 27. O frei Manoel 
passou a programação do dia 
13 que terá benção especial 
aos ciclistas.

“Para o dia 13 temos quatro 
missas, ás 7h30 daremos bên-
çãos aos ciclistas. Às 9h30 e as 
15h benção de pães e bolo de 
Santo Antônio que vai percorrer 
quatro bairros: Jardim Prima-
vera, Jardim Fuscaldo, Jardim 
Paulista e Iolando Bordon” 
relata o frei Manoel.

 (Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Da REDAÇÃO

Assistência Social reforça atendimento 
a moradores de rua durante o frio

 Jefferson Jonas tem 24 anos 
e veio da cidade de Leme, região 
de Campinas, onde trabalhava na 
lavoura para ajudar a família e 
perdeu o emprego em dezembro 
de 2020.

Em Leme, Jefferson morava 
com a avó e os irmãos e, por 
conta do desemprego, decidiu 
deixar a cidade para procurar 
emprego aqui em Rio Preto - 
mesmo sem conhecer ninguém 
no município – onde está há 18 
dias e, atualmente, em situação 
de rua.

“Já fiz uma entrevista de em-
prego no mercado, mas depois 
não me ligaram mais. Isso me 
deixou triste, mas eu não desis-
to”, desabafa.

Jefferson, mesmo estando 
em situação de rua, acaba sendo 
um exemplo de superação, pois 
disse não ter envolvimento com 
drogas e álcool e quer trabalhar 
para tentar dar uma vida melhor 
à sua avó e irmãos.

A religião está fortemente 
presente na vida do jovem, pois, 

quando a equipe de reportagem 
encontrou o rapaz, ele estava 
lendo uma bíblia, sozinho, sen-
tado na calçada em frente ao 
Albergue Noturno esperando o 
local ser aberto para ele poder 
entrar. “Eu sou evangélico, de 
um tempo pra cá estou colocan-
do em prática o hábito de ler a 
bíblia. Acredito que Deus faz a 
parte dele e eu também preciso 
fazer a minha”, afirma.

A Secretaria de Assistência 
Social de Rio Preto (Semas) 
contabiliza atualmente 839 pes-
soas em situação de rua. Nesse 
total está inserido dois públicos 
diferentes. São 496 pessoas que 
utilizam a rua como sustento e 
moradia; e 343 que são chama-
das de ‘flutuantes’, ou seja, que 
vêm à Rio Preto e usufrui dos 
serviços disponibilizados pelo 
município, como tratamento de 
saúde, busca de trabalho ou 
são apenas ‘trecheiros’ (pessoas 
que perambulam de cidade em 
cidade sobrevivendo de trabalhos 
temporários ou eventuais ajudas 
filantrópicas).

Nesta época em que o frio 

costuma aparecer com mais 
frequência – apesar de Rio Pre-
to ser considerada uma cidade 
‘quente’ – a Semas promove 
ações que visam amparas esses 
moradores, como, por exemplo, 
a campanha Aquecendo Vidas, 
que teve início em maio e se re-
sume à uma mobilização realiza-
da em conjunto com o Albergue 
Noturno e a Comunidade Só Por 
Hoje, com o objetivo de ofertar 
cobertores à essas pessoas em 
situação de rua.

Além disso, os trabalhos 
informativos e de sensibilização 
para a saída das ruas têm sido 
intensificados pelas equipes de 
abordagem social do Centro 
Pop e Comunidade Só por Hoje, 
com a oferta do acolhimento, 
especialmente neste período 
mais frio.

O Centro POP (Centro de 
Referência Especializado para 
População em Situação de Rua) 
é a unidade responsável por 
todo o atendimento prestado, ou 
seja, é a porta de entrada para 
o acesso aos demais serviços. 
São ofertados serviços de baga-

geiro; banho; lavagem de roupa; 
alimentação – com a distribuição 
de tíquetes para retirada de ali-
mentação no Restaurante Bom 
Prato; atendimento psicossocial; 
encaminhamento para benefí-
cios; encaminhamento para o 
balcão de emprego – caso esteja 
procurando trabalho; identifi-
cação e localização da família; 
encaminhamento às Unidades de 
Saúde – para tratar dependência 
de droga e álcool; além do dire-
cionamento para o acolhimento.

Em Rio Preto existem dois 
abrigos, Albergue Noturno e Casa 
de Cirineu. Para poder fazer parte 
destes programas de acolhimen-
to o morador em situação de rua 
precisa estar em processo de tra-
tamento - ou estar aguardando 
ser encaminhado - e participar 
de uma possível reinserção 
social, seja através do balcão 
de empregos ou programa de 
tratamento de dependência de 
droga e álcool.

O orçamento mensal aos 
serviços ofertados às pessoas em 
situação de rua do município é no 
valor de R$ 185.718,67.

Andressa ZAFALON e 
Maria Paula ANDRADE
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EM CEDRAL

Itamar reabre Casa da 
Agricultura e promete 
mais investimentos

Na manhã deste sábado 
(12), o atual Secretário Estadu-
al de Agricultura, Itamar Borges, 
esteve em Rio Preto para a rea-
bertura da Casa de Agricultura 
municipal, que, desde março, 
estava fechada.

Durante o encontro, Itamar 
deu uma ‘injeção de esperança’ 
aos produtores rurais, sejam 
eles de pequeno, médio ou 
grande porte. “Tivemos a pan-
demia que acabou dificultando 
muito as ações, mas o nosso 
propósito é dar sequência no 
trabalho e ouvir o setor para 
poder adequar os encaminha-
mentos necessários com algu-
mas ações novas que possam 
ser implementadas, além de 
avançar nas necessidades que 
possam ser trazidas pelo setor”, 
explica.

Em relação à recuperação 
das estradas rurais, Itamar 
destacou que até o final deste 
mês irá fechar o planejamento 
das ações da Secretaria. “Um 
dos programas que terá uma 
atenção especial é a volta do 
‘Melhor Caminho’, com o obje-
tivo de possibilitar um programa 
que atenda o máximo possível 
tanto as Prefeituras, como o 
setor produtivo no escoamento 
da produção”.

A tecnologia tem sido uma 
aliada no setor da Agricultura 
e beneficiando os produtores 
a conseguirem trabalhar com 
tempo mais otimizado e mais 
precisão, com isso, o Secretário 
ressaltou que o propósito é a 
retomada de alguns programas, 
como, por exemplo, o pró-tra-
tor e pró-implemento, que são 
programas que dão subvenção 
ao pequeno produtor e crédito 
a longo prazo, além do fortale-
cimento das cooperativas e das 
associações para a produção da 
agricultura familiar.

“Nós temos um programa 
vigente agora, dentro da pande-
mia, que é o ‘Cesta Verde, que 
compra produtos do produtor 
familiar e doa para as entida-
des enfrentarem a questão 
da segurança alimentar, além 
de um convênio com a Conab 
(Companhia Nacional de Abas-
tecimento) e com o Ministério da 
Cidadania que atende hoje 171 
cidades e vamos estender para 
210 cidades”.

No Estado de São Paulo há 
em torno de 600 Casas de Agri-
culturas municipais que estão 
todas fechadas no momento. 
“Destas 600, cerca de 250 que 
já tem equipe e poderiam estar 
funcionando e são para essas 
que vamos olhar primeiro, reto-
mando essas Casas de Culturas. 
As demais (em torno de 350) 
que ainda não tem equipe e não 
estão funcionando, vamos dialo-
gar e buscar uma alternativa de 
parceria, seja com as Prefeituras 
ou uma regionalização para que 
eles voltem a reabrir”, frisou 
Itamar.

O Secretário foi questionado 
pelo DHoje em relação ao preço 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

EM COLETIVO

SECRETÁRIO DE ESTADO

do combustível, principalmente 
do etanol, haja vista que a nossa 
região é produtora da cana-
-de-açúcar, insumo primordial 
para a produção do mesmo. “O 
Estado de SP tem o menor ICMS 
de álcool do Brasil, hoje em 

Autoridades ontem presentes ao evento que marcou a reabertura da Casa da 
Agricultura em Rio Preto

13.3%, possibilitando que ele 
seja o mais barato. No entanto, 
nós já temos um compromisso 
do Governador João Doria, que 
depois que passar a pandemia, 
esse ICMS vai voltar para 12%”, 
conclui.

Andressa ZAFALON

Saneamento até 2033 
Projeto prorroga em razão da pandemia alguns dos prazos 

previstos no marco regulatório do saneamento básico. O prazo 
para inclusão de metas para universalização do fornecimento 
de água potável e esgotamento sanitário passará de 31 de 
março de 2022 para até 30 de novembro de 2022. O prazo 
para atendimento de 99% da população com água potável e 
de 90% com coleta e tratamento de esgotos será mantido e 
deverá acontecer até 31 de dezembro de 2033. O texto pror-
roga por um ano, de 15 de julho de 2021 para 15 de julho 
de 2022, o prazo para estados, Distrito Federal e municípios 
implementarem a cobrança, junto à população, pelos serviços 
de coleta de resíduos sólidos. “É a iminente a necessidade de 
revisões e adequações em projetos e cronogramas”, diz o autor 
da proposta, Dr. Leonardo (MT, foto). Se a meta de universalizar 
o saneamento for cumprida até 2033, será um passo gigante 
para o desenvolvimento do País.

Não dá voto
Boa parte da população 

brasileira, portanto, não tem 
saneamento básico em suas 
residências. Para sanar o pro-
blema, o poder público terá 
que investir cerca de R$ 500 
bilhões. Conforme especialis-
tas, não há impacto ambiental 
mais desastroso do que lançar 
esgoto in natura nos leitos de 
rios e córregos. O diabo é que 
governantes não têm o sane-
amento como principal foco, 
porque é obra enterrada. Diz a 
lenda que não dá voto!

Horta comunitária
Iniciativa de criar horta comunitária deveria ser incentivada 

pelo poder público, com o objetivo de atender as necessidades 
da população carente. A pessoa pode pegar alimentos sem a 
necessidade de pedir ao responsável. Ao lado da UBS do Parque 
Industrial, tem uma horta que está sendo implantada com esse 
propósito. Se houver colaboração, inclusive, daqueles que ne-
cessitam de alimentos, as hortas podem prosperar pela cidade. 
O presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara, Bruno 
Marinho (Patriota, foto), diz que está disposto a fazer novas su-
gestões. A água, diz o vereador, é um entrave que tem que ser 
analisado. Dono de terreno ocioso, se houver a intermediação 
do poder público, liberaria a área para o plantio. O fato de man-
ter a área limpa já seria importante ao proprietário do terreno e 
também para a vizinhança.

Fervendo
As eleições para suceder 

os atuais prefeitos reeleitos 
só acontecem em 2024, mas 
nos bastidores postulantes pu-
lulam. Edinho Araújo, reeleito, 
não poderá disputar, mas pre-
tende fazer o sucessor. Itamar 
Borges (MDB), Geninho Zuliani 
(DEM) e Helena Reis (REP) são 
postulantes. O vice Orlando 
Bolçone (DEM), que conhece 
a cidade como poucos, poderá 
entrar no páreo. Dá para pre-
ver que Edinho não ‘abraçará’ 
a republicana.

Pegada
A preservação do meio am-

biente deverá ganhar destaque 
na campanha eleitoral para 
presidente da República, em 
2022. No processo eleitoral 
em 2018, a mídia não abordou 
o assunto durante os debates 
e nas entrevistas com os pos-
tulantes ao cargo presidencial. 
Como o desmatamento na 
região amazônica avançou e 
com os incêndios destruidores 
no Pantanal, a cobrança aos 
candidatos deverá ganhar ou-
tra pegada. É o que se espera!

Redução
Projeto do Senado cria me-

canismo à redução das tarifas 
de energia para o consumidor 
por meio da devolução de co-
branças indevidas na conta de 
luz. A proposta altera lei para 
determinar que a Aneel devol-
va valores recolhidos indevida-
mente por meio de descontos 
na conta de luz. Isso valerá no 
caso de alterações normativas 
e decisões administrativas ou 
judiciais que levem à redução 
de tributos. A proposta tramita 
na Câmara.

Ataques
A ex-deputada Beth Sahão 

(PT) não poupou críticas ao 
prefeito de Catanduva, Osval-
do de Oliveira Rosa (PSDB), 
devido ao avanço da covid-19 
naquela cidade. O prefeito, por 
ser padre, deve ter suportado 
aos ataques da petista com 
resiliência. Segundo ela, o 
prefeito e seus assessores 
precisam ter mais “firmeza” 
para frear o avanço da doença. 
De qualquer forma, o prefeito 
se mexeu e decretou restrição 
neste fim de semana.

Desserviço
Os senadores Marcos Ro-

gério (DEM-RO) e Eduardo 
Girão (Podemos-CE) prestam 
desserviço aos brasileiros ao 
se posicionarem a favor da 
cloroquina para tratamento 
precoce à covid-19, durante 
aos questionamentos de depo-
entes da CPI da Covid. Mesmo 
diante de cientistas, no caso 
da microbiologista Natalia Pas-
ternak, os parlamentares insis-
tem em defender o remédio 
para evitar a doença. Podem 
induzir os incautos ao erro!

Horta comunitária

Câmara promulga lei e torna bares e comércio atividades essenciais

A Câmara de Cedral apro-
vou e promulgou o Projeto de 
Lei (PL) de autoria do vereador 
Danilo Taveira, que torna acade-
mias, comércio varejista, bares, 
restaurantes, food trucks, salões 
de beleza, galerias e praças de 
alimentação como atividades 
essenciais.

O PL foi aprovado em pri-
meira e segunda discussão pela 
Câmara, o Prefeito Janjão vetou 
e os vereadores derrubaram o 
veto, promulgando assim como 
Lei.

No PL ainda consta que “fica 
proibido o consumo de bebidas 
alcoólicas em ambientes públi-
cos ora de estabelecimentos 
comerciais das 22h às 8h, em 
qualquer dia da semana durante 

a pandemia do Covid-19”.
A lei já está valendo na cida-

de e, caso o Prefeito ainda queira 
vetar, precisará recorrer à Justiça 
para uma Adin (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade).

Segundo o vereador Danilo 
Taveira, autor do PL, o objetivo é 
fazer com que o comércio pare 
de ser responsabilizado pelas 
contaminações. “Eu acho que 
o comércio não tem que pagar 
mais essa conta”, desabafa.

“Esse Projeto de Lei visa 
que os comerciantes continuem 
atendendo mesmo durante uma 
nova onda de contaminações 
que possa vir. O comércio de 
Cedral tem um movimento mui-
to pequeno. Não é ali que está 
acontecendo a transmissão”, 
complementa o vereador.

Ainda segundo o vereador, as 

pessoas são mais contaminadas 
nas unidades de saúde do muni-
cípio que estaria atendendo todo 
mundo junto, sendo suspeita de 
Covid ou não.

O vereador diz que, além de 
não ter aglomeração no comér-
cio da cidade, o objetivo é tam-
bém combater o desemprego. 
“Essas empresas estão todas 
fechando, mesmo sem serem os 
culpados pela pandemia, porque 
eles estão seguindo todos os 
protocolos e não tem aglomera-
ção. Eu acredito que não são os 
comerciantes que devem pagar 
essa conta”, enfatiza.

Danilo reitera que, ao mesmo 
tempo em que criou esse Proje-
to, ele também está cobrando o 
município para que tome atitu-
des e faça campanhas de com-
bate ao Covid. “Não está tendo 

nenhuma ação. Nós, desde o co-
meço da pandemia, não tivemos 
nenhuma barreira. A Prefeitura 
não fez um fez uma mídia na rede 
social, nenhuma ação da saúde 
para combater ao coronavírus, 
nem compra de equipamentos 
ou investimentos na saúde. In-
clusive, estamos aguardando até 
agora a prestação de contas do 
Prefeito referente ao dinheiro que 
Cedral recebeu para combater a 
pandemia”, conclui.

O DHoje entrou em contato 
com o Prefeito Janjão neste 
sábado (12) que informou que 
no mais tardar terça-feira (15) 
atitudes serão tomadas em 
relação a promulgação da Lei. 
“É inconstitucional. Estou vendo 
com o jurídico e no mais tardar 
terça-feira tomaremos as provi-
dências cabíveis”.

Andressa ZAFALON 

O Estado de SP 
tem o menor ICMS 
de álcool do Brasil, 

hoje em 13.3%, 
possibilitando que 

ele seja o mais 
barato

“

”

Edinho fala sobre reduzir horário do comércio

Durante uma coletiva na 
manhã deste sábado (12), o 
Prefeito Edinho Araújo falou 
sobre a possibilidade de um 
novo decreto, alterando ou 
acatando a recomendação do 
Governo do Estado que pede 

que onde a taxa de ocupação de 
leitos estiver com mais de 90% 
que seja implementado o toque 
de recolher das 19h às 5h e não 
mais das 21h às 5h.

“Vou me reunir com o Comitê 
Gestor de Combate à Covid e 
com os setores que têm pro-
curado acompanhar tanto a 
saúde quanto a economia, para 
tentarmos extrair a impressão e 
os números que estão a se reve-
lar, que é um número crescente 
de novos casos. Eu continuo 
defendendo a tese de que as 
restrições têm que ser tomadas 
de forma coletiva, com todos 
os municípios, para que haja 
eficácia no combate à Covid.”

Nessa toada de coletividade 
e união com os municípios, o 
Prefeito se deparou com a situ-
ação de Cedral, cidade vizinha 
de Rio Preto, onde a Câmara 
aprovou um Projeto de Lei tor-
nando bares e comércio como 

atividades essenciais, garantindo 
assim, que eles se mantenham 
abertos caso venha um novo de-
creto. “O problema é a questão 
do Cnae. A maioria dos bares, 
não só de Rio Preto como da 
região, ampliou o registro para 
restaurante, o que dificulta a 
própria fiscalização”, ressaltou 
Edinho.

O Prefeito ainda frisou que 
a ideia da Região Metropolita-
na é justamente para que se 
tenham decisões conjuntas 
para poder existir mais eficácia 
na fiscalização. “Nós já temos 
agido, muitas festas têm sido 
debeladas. Agora ocorre que se 
transfere cinco quilômetros a 
frente e não acontece nada, por 
isso precisamos ter consciência 
de que esse é um trabalho de 
todos, um trabalho coletivo ”, 
comenta.

Em relação a um possível 
novo lockdown em Rio Preto, 

Edinho não descartou mas 
disse que vai analisar. “Eu não 
vou antecipar essa informação, 
porque eu preciso ainda ouvir o 
Comitê”.

Edinho também ponderou 
que criar novos leitos não é 
a solução e, mesmo que seja 
necessário, falta RH (Recursos 
Humanos). “Novos leitos não 
são os problemas, e caso haja 
necessidade hoje falta RH.”

O trabalho da GCM (Guarda 
Civil Municipal) foi motivo de 
elogio do Prefeito, ao ser ques-
tionado se estes profissionais 
não estariam sobrecarregados. 
“Temos conversado com o 
Comandante Fabio do CPI 5. É 
verdade q a GCM tem feito um 
trabalho espetacular, mas nós 
precisamos do engajamento 
de todos, e sempre que soli-
citado a PM tem respondido à 
altura e de forma conveniente”, 
finalizou.

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

CLIQUE DE FAMOSOS - A apresentadora Angélica com-
partilhou uma foto de Manoela Esteves, a namorada de 
Joaquim (16), fi lho mais velho. Ela parabenizou a nora que 
fez aniversário. “Parabéns, querida! Muita luz e alegrias”, 
publicou. Em uma entrevista recente, a artista explicou 
que fi cou surpresa com o início do namoro do fi lho. E dis-
se que, diferente do que imaginava, não tem ciúmes do 
primogênito.

COMEMORAÇÃO  - No Clube Sírio, Amaury Jr com Celina, 
Almicare e Dani Albuquerque, Fábio e Lethicia Panosdian. 
Homenagem ao Dia dos Namorados, 12 de junho.

ANOS 80  -  Os leopardos Paulo da Costa Neto e Gustavi-
nho Pinheiro fi gura central nas colunas sociais frequen-
tadores do Clube Sirio Filho do renomado medico Paulo 
Carneiro que abria as portas de sua mansão para festas e 
entrevistas  onde a fi gura central era Amaury Jr colunista 
social foto Lilao Delarco

NOVIDADE NA CIDADE  -  Esta semana inaugurou em 
Rio Preto uma nova unidade do Grupo Muffato, o Super 
Muffato Gourmet, localizado na rua General Glicério, no 
bairro Redentora. O empreendimento vai gerar mais de 
225 novos empregos: 175 diretos e 50 indiretos. Estive 
na inauguração! Na foto, a colunista Fátima Cruz duran-
te a inauguração. 

REALEZA EM FESTA  -  A pequena Lilibet Diana, fi lha da 
duquesa Meghan Markle e do príncipe Harry, nasceu na 
cidade de Santa Barbara na Califórnia, na manhã de sex-
ta-feira (4). Ela veio ao mundo no hospital Santa Barbara 
Cottage Hospital. O nome escolhido é uma homenagem 
a bisavó da pequena, a Rainha Elizabeth II, que tem o 
apelido carinhoso de Lilibet entre seus familiares. E 
Diana é uma homenagem à avó paterna da pequena, a 
saudosa princesa Diana.

Jovem de 19 anos é morto com 
dois tiros no bairro Solidariedade

Na noite desta sexta-feira, 
um jovem de 19 anos foi mor-
to com dois tiros, sendo uma 
na cabeça e outro no tórax, 
no bairro Solidariedade em 
Rio Preto.

Segundo as informações 
que constam no Boletim de 
Ocorrência, a Polícia Militar 
foi acionada para atendimento 
de disparo de arma de fogo e, 
chegando no local, policiais 
foram informados que a víti-
ma estava na rua e teria sido 
abordada por outro homem 
que sacou a arma e efetuou 
os dois disparos. O autor não 
foi identificado.

O Resgate do Corpo de 
Bombeiros e o Samu também 

foram acionados e tentaram 
manobras de reanimação na 
vítima, porém, sem êxito e 
constatando, assim, o óbito 
no local.

O setor de Criminalista foi 
requisitado para levantamento 
de informações, assim como a 
equipe de homicídio do DEIC. 
Por falta de informações mais 
precisas, o delegado encami-
nhou o caso para a unidade 
especializada para que seja 
instaurado um inquérito policial 
e, assim, apurar com cautela a 
autoria dos disparos.

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br
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HOMICÍDIO

Jovem de 19 anos é 
morto com dois tiros no 
bairro Solidariedade

ONLINE

Uma aposentada de 
53 anos teve seu What-
sApp clonado nesta sex-
ta-feira (11) após curtir 
um link de uma agência 
de viagens.

Segundo o Boletim 
de Ocorrência, a vítima 
informou que estava re-
alizando pesquisas sobre 
viagens pela internet e 
‘curtiu’ uma página de 
uma empresa tradicional 
de viagens.

Após ‘curtir’ a página 
da empresa, a aposenta-
da informou que passou 
a ser seguida nas redes 
sociais pela mesma em-
presa e que, em dado 
momento, recebeu uma 
mensagem de uma pes-
soa que se identificou 
como sendo assessora 
daquela empresa de via-
gens.

A falsa assessora pediu 
o contato da vítima ale-
gando que iria gerar um 
cadastro pelo qual seriam 
enviadas informações de 
promoções de viagens. 
Além disso, a criminosa 
enviou para a vítima um 
SMS (mensagem de tex-
to) contendo um código 
com seis dígitos e pediu 
que a vítima mandasse 
esse código para ela com 
o objetivo de ‘validar’ o 
cadastro.

Nesse momento a 
aposentada percebeu que 
não tinha mais acesso ao 
WhatsApp, acreditando 
assim, ter caído em um 
golpe. Em seguida a apo-
sentada passou a receber 
mensagens e ligações de 
conhecidos dizendo que 
estavam pedindo dinheiro 
para eles em nome da 
vítima.

Um BO foi feito na 
Central de Flagrantes, 
que vai encaminhar para 
o DP (Delegacia de Polí-
cia) responsável pela área 
dos fatos ocorridos, onde 
será investigado.

Aposentada 
cai em golpe e 
tem WhatsApp 

clonado
Andressa ZAFALON

ESTELIONATOPRESO
Vendedor paga falso 

boleto para quitar carro 
e perde R$ 3 mil

Um vendedor de 27 anos 
perdeu R$3 mil ao pagar um 
boleto falso. De acordo com 
as informações do Boletim 
de Ocorrência, a vítima do 
golpe teria comprado um 
carro modelo Renault Logan 
em janeiro de 2020 em uma 
garagem de Rio Preto no va-
lor de R$15 mil. Na ocasião,  
pagou a vista R$7 mil e o 
restante do valor seria pago 
posteriormente, já que a 
proprietária do carro estava 
em negociação com o banco 
para quitar o veículo.

O dono da garagem pediu 
que o comprador aguardasse 
a finalização da negociação 
da proprietária do veículo 
com o banco, alegando que 
essa negociação beneficiaria 
o comprador, já que o valor 

poderia diminuir para até R$4 
mil ao invés de R$7 mil.

No dia 2 junho deste ano o 
proprietário da garagem enviou 
ao comprador um boleto no 
valor de R$ 3 mil, tendo como 
favorecido descrito o Banco 
Pan e com a promessa de que 
após o pagamento o veículo 
seria transferido para o nome 
da mãe dele, conforme haviam 
acordado antecipadamente.

A vítima efetuou o paga-
mento do boleto e na quar-
ta-feira (9) o proprietário 
da garagem informou que o 
boleto era falso, pois o favore-
cido ao pagamento teria sido 
uma terceira pessoa e não o 
Banco Pan.

Foi feito um BO pela vítima, 
na Central de Flagrantes, e 
agora a polícia vai encami-
nhar para a delegacia da área 
investigar.

Andressa ZAFALON  

Ladrão é flagrado escondido em 
estoque de supermercado

Um jovem de 18 anos, ale-
gando ser morador de Brasília 
(Distrito Federal), foi preso em 
flagrante no estoque do super-
mercado Carrefour do Riopreto 
Shopping.

No Boletim de Ocorrência 
consta que a equipe de segu-
rança do supermercado estava 
fazendo averiguação final do 
estabelecimento que seria 
fechado por já ter encerrado 
suas atividades nesta sexta-
-feira (11), quando encontrou 
o jovem escondido no departa-
mento que é de acesso restrito 
aos funcionários.

Questionado sobre o moti-
vo de estar ali, o jovem disse 
que estaria se escondendo de 
integrantes do PCC (Primeiro 
Comando da Capital) que que-
riam agredi-lo. E disse também 
ser menor de idade.

A funcionária desconfiou da 

situação e iniciou uma conver-
sa com o objetivo de entretê-lo 
até a chegada da Polícia Militar. 
Segundo a funcionária, o jovem 
não falava onde morava, nem 
apresentava documentos e a 
todo momento ficava conver-
sando através de aplicativo 
pelo celular.

A PM chegou no local, re-
vistou o jovem e localizou suas 
serras de ferro escondidas den-
tro da meia. Neste momento, 
o bandido apresentou foto do 
documento pelo celular e foi 
constatado que ele tinha 18 
anos, não sendo assim, menor 
de idade conforma havia falado 
antes.

O jovem confessou aos 
policiais que estava lá com 
o objetivo de furtar produtos 
eletrônicos após o fechamento 
da loja e que venderia esses 
produtos para poder comprar 
a passagem de volta à sua 
terra natal.

Segundo o BO, o jovem teria 
chegado em Rio Preto na tarde 
desta sexta-feira (11), vindo de 
Brasília de ônibus e que come-
teria o crime no supermercado 
sem a ajuda de ninguém.

Enquanto o adolescente 
estava sendo questionado, a 
Polícia encontrou duas chaves 
de fenda no local onde ele 
estava escondido e, mais uma 
vez, o adolescente confessou 
que usaria as ferramentas 
para arrombar os cadeados e 
fechaduras.

Diante os fatos a PM deu 
voz de prisão, algemou o jovem 
e o encaminhou à Central de 
Flagrantes onde o delegado 
ratificou a prisão em flagrante.

As ferramentas e o celular 
do jovem foram apreendidos e 
ele não possuía antecedentes 
criminais. Ele foi encaminhado 
à carceragem do DEIC onde 
permanecerá à disposição da 
Justiça.

Andressa ZAFALON  
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PRÓTESES 
DENTÁRIAS

Próteses dentárias são estruturas que podem ser utilizadas 
com o objetivo de restaurar o sorriso por meio da substituição de 
um ou mais dentes que faltam na boca. Assim as próteses são 
indicadas pelo dentista com objetivo de melhorar a mastigação 
e a fala da pessoa que podem ser prejudicadas pela falta do 
elemento dentário.

O tipo de prótese indicada pelo dentista depende da quan-
tidade de dente comprometidos ou em falta e da condição da 
gengiva. Elas Podem ser classificadas em parciais quando ape-
nas alguns dentes são substituídos na prótese ou total quando 
há necessidade de substituir todos os dentes, sendo esse último 
tipo de prótese conhecida como dentadura.

Além da classificação em parcial e total, as próteses também 
são classificadas em removíveis, quando a pessoa pode retirar 
da boca na higienização ou próteses fixas, quando é implantada 
na mandíbula ou os dentes faltantes são implantados.

A prótese parcial removível é constituída por estrutura me-
tálica com o objetivo de reter os dentes saudáveis, havendo 
substituição apenas daqueles que faltam, dando mais estabili-
dade na hora da mastigação e da fala. Essa prótese é indicada 
quando não há possibilidade de colocar um implante.

Já a prótese removível flexível que possui as mesmas indica-
ções do anterior, mas que a estrutura da prótese não é metálica 
e garante mais flexibilidade e conforto para o paciente, tornando 
a adaptação mais fácil.

Paciente deve ser orientado quanto à higienização, pois 
caso ele não cuide da higiene poderá ter problemas gengivais.

Já a prótese total, é indicada quando o paciente perde todos 
os dentes, assim ela reabilita o paciente para mastigar, falar e 
na estética, devolvendo autoestima aos mesmos.

Temos também os implantes, que são indicados quando há 
necessidade de substituição do dente e de sua raiz, podendo 
servir como suporte para a colocação de prótese sob implante. 
Os implantes são indicados em situações em que a resolução 
da condição não pode ser feito dentadura. Assim não se opta 
por fixar uma peça de titânio no maxilar, abaixo da gengiva, que 
serve de apoio para colocar o dente.

Normalmente após a colocação do implante o paciente 
necessita ficar de repouso de semana a meses, para garantir 
melhor fixação da prótese sendo indicado após esse período 
a colocação da coroa do dente, que é uma peça que emita as 
características do dente, tanto em estrutura quanto em função 
e que podem ser constituído por resina ou porcelana.

Em alguns casos, pode ser indicado a realização do implante 
com carga, em que a prótese dentária é colocada durante o 
procedimento de colocação da peça de titânio, no entanto não 
é recomendado para todas as pessoas.

Também temos as próteses fixas, que são indicadas quando 
há necessidade de preencher espaço com ausência dentária. No 
entanto esse modelo, os pacientes tem grande dificuldade de 
higienização, já que é fixado a peça e o paciente não consegue 
higienizar com o fio dental, causando inflamação na gengiva e 
até mesmo cárie dental.

Assim, graças as próteses dentárias, muitos pacientes vol-
tam a sorrir, falar e mastigar. Notamos uma grande melhora na 
qualidade de vida de pacientes com ausência dentária.

Dra. Fernanda F. Lupino e Dra. Ana Cristina R. Matos

Divulgação

COVID

O boletim da Covid-19 
divulgado pela Secretaria de 
Saúde na sexta-feira (11) reve-
lou que Rio Preto contabilizou 
nas últimas 24 horas mais 127 
recuperados da Covid-19, tota-
lizando 67.356 curados desde 
o início da pandemia, o equi-
valente a 84,6% dos 79.582 
casos confirmados. A propor-
ção entre casos confirmados, 
no entanto, tem diminuído 
em 2021. No ano passado, 
a taxa de recuperação era de 
92%, enquanto que neste ano 
passou a ser de 78,9%, uma 
redução de 13,1 pontos per-
centuais.

Em números brutos, Rio 
Preto já registrou mais curados 
em 2021 do que em 2020 
(35.371 neste ano contra 
31.985 no ano passado), 
dobrando a média de recupe-
rados por dia, que saiu de 110 
para 220, incluindo os que não 
precisaram de internações. A 
distorção na proporção está 
no fato do número de casos 
terem aumentado ainda mais 
neste ano, com 44.819 casos 
em 2021 contra 34.763 no 
ano passado.

“Em 2021 tivemos um au-
mento importante no número 
de casos em relação a 2020, 
o que por consequência eleva 
o patamar de recuperados. No 
entanto, a vacinação diminuiu 
a gravidade dos casos em 

Proporção de pacientes recuperados 
é menor em 2021 que no ano passado

pacientes idosos, por exemplo, 
aumentando também os re-
cuperados nesta faixa etária e 
também em outros pacientes 
com comorbidades que en-
traram no grupo de prioridade 
de vacinação”, comentou a 
pneumologista e professora da 
Faceres, Bruna Cortez Ferreira.

Com o início da vacinação 
em idosos, as internações nas 
faixas-etárias maiores de 80 
anos tiveram uma redução, en-
quanto as mais jovens aumen-
taram. A empresária Caroline 
Carvalho, 38 anos, recebeu alta 
na Santa Casa nesta semana 
após 22 dias de internação, 
onde teve um acometimento 
grave nos pulmões. A faixa etá-
ria dela teve aumento de 2,5% 
nas internações em 2021, 
saindo de 8,1% para 10,6%.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

Taxa de pacientes 
recuperados de Covid 
caiu este ano, segundo 
dados da Saúde

Divulgação

“Eu vi muitas coisas terríveis 
nestes dias, mas o medo da 
morte momentânea é assusta-
dor. Jovens e idosos uma hora 
com um quadro bom e minutos 
depois entubados entre a vida 
e a morte, às vezes tendo pa-
radas cardíacas seguidas. No 
meu caso o meu maior medo 
era ir pra a ala da UTI, porque 
só no meu andar tinha mais 
de 40 entubados lutando pela 
vida. Então eu só pensava em 
manter o meu estado dentro da 
semi-intensiva”, relatou.

A pneumologista ressaltou 
que o público mais jovem tem 

maior chance de recuperação, 
porém, acabam ficando mais 
tempo internados.

“Os pacientes jovens têm 
em geral menos comorbidades 
que aumentam a gravidade de 
doença e por conta de um sta-
tus clínico melhor,  tem maio-
res chances de recuperação. 
O tempo de internação deles 
acaba sendo maior porque es-
tes suportam mais as intercor-
rências relacionadas a doença 
grave, como uso de ventilação 
prolongada, disfunção renal, 
e acometimento pulmonar ex-
tenso, dentre outras”, explicou 

Taxa de recuperação 
neste ano 

78,9%
Divulgação

25 DIAS INTERNADA Empresária vence 
Covid e emociona ao 

deixar hospital

Após 25 dias internadas 
com Covid-19, sendo 18 deles 
na UTI, a empresária Claudia 
Regina Lázaro Costa recebeu 
alta nesta sexta-feira (11) no 
hospital Austa em Rio Preto. Na 
saída, ela foi recepcionada pela 
família e amigos com música, 
flores, balões e cartazes, no 
saguão principal do hospital. 
Ela foi um dos mais de 1.650 
pacientes que tiveram alta no 
Austa Hospital nestes 15 me-
ses de pandemia da covid-19.

A empresária, moradora 
de Rio Preto, e sua família 
creditam à fé e ao trabalho 
da equipe do hospital a cura 
sobre doença que a fez correr 
risco de vida. “Foi Deus que 
me salvou e os profissionais, 
sobretudo os da UTI, foram 
instrumentos de Deus”, de-
clarou Cláudia, de 57 anos. 

Ela compõe a faixa etária mais 
infectada neste momento pelo 
vírus, os adultos e os jovens.

A sobrevivente do corona-
vírus faz questão de dar um 
recado às pessoas que ainda 
insistem em não adotar as 
medidas de proteção e se aglo-
merarem em festas e eventos. 
“Não façam isso! É incrível 
como muita gente ainda não se 
deu conta da gravidade desta 
pandemia e do risco de mor-
rerem. Por favor, cuidem-se!”, 
afirmou.

É o mesmo apelo da filha 
de Cláudia, a advogada Renata 
Lázaro Alves da Costa que, jun-
to com o irmão, pai, familiares 
e amigos, conta que viveu 
25 dias de extrema angústia. 
“Não conseguimos fazer nada 
direito. Todos os dias, nos re-
vezamos em frente ao hospital 
para orar. A fé nos sustentou”, 
contou a filha.

Da REPORTAGEM 

Foi Deus que me salvou 
e os profissionais, 

sobretudo os da UTI, 
foram instrumentos 

de Deus

“

”Empresária 
Claudia Regina 
Lázaro Costa

IMUNIZAÇÃO

Saúde inclui novos trabalhadores 
da saúde na vacinação na 2ª feira

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto reabrirá o drive-th-
ru do Recinto de Exposições 
na próxima segunda e ter-
ça-feira, 14 e 15 de junho, 
para a vacinação de primeira 
dose dos trabalhadores de 
saúde ainda não imunizados 
contra a Covid-19.

A imunização será das 
8h às 16h. A primeira etapa 
(14/06) será para profissio-
nais da saúde que estejam 
atuando na área; incluindo 
veterinários e educadores 
físicos.

Os profissionais contem-
plados nesta etapa são: 
médicos, enfermeiros, nu-
tricionistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, 
biólogos, biomédicos, far-
macêuticos, odontólogos, 
fonoaudiólogos, psicólo-
gos, assistentes sociais, 
profissionais da educação 
física, médicos veterinários 
e seus respectivos técnicos 
e auxiliares, agentes comu-
nitários de saúde, agentes 
de combate às endemias, 
profissionais da vigilância 
em saúde.

A segunda etapa será 
destinada para trabalhado-
res da saúde das áreas de 
apoio dos serviços de saúde. 
Estão incluídos: recepcionis-
tas, seguranças, porteiros, 
trabalhadores da limpeza, 
administrativos, cozinheiros e 
auxiliares, manutenção mo-
toristas de ambulâncias, ges-
tores, cuidadores de idosos, 
doulas/parteiras e outros.

Para ambas as categorias 
de trabalhadores da saúde 
será necessário apresentar 
documento de identificação 
com foto e CPF e compro-
vante de residência. Para 
os trabalhadores da saúde 
com cursos de graduação 
ou técnico será necessário 
ainda apresentar carteira do 
conselho de classe e com-
provação da função. Para 
os trabalhadores de apoio 
é necessário apresentar 
o comprovante de vínculo 
com o estabelecimento de 
saúde.

Segundo os dados do 
Vacinômetro, Rio Preto já 
aplicou 224.802 doses, 
sendo 151.686 na primeira 
etapa (32% da população) e 
73.116 na segunda (15%).

Da REPORTAGEM Divulgação

Saúde inclui novos trabalhadores a saúde na vacinação 
na 2ª feira
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RECLAME AQUI 

Divulgação

Justiça mantém multa 
do Procon-SP à Apple

UBER EATS DEVE 
ARCAR COM 

EVENTUAIS PREJUÍZOS 
CAUSADOS AOS 

CONSUMIDORES POR 
ATO OU OMISSÃO 

DE SEUS PARCEIROS 
COMERCIAIS

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

A Justiça manteve a 
multa aplicada pelo 
Procon-SP contra 

a Apple Computer Brasil 
em razão de irregularidades 
na oferta do aplicativo de 
envelhecimento Faceapp. Em 
agosto de 2019, a Apple foi 
multada por disponibilizar 
em sua loja o app, bastante 
baixado à época, com 
informações apenas em língua 
estrangeira. O Código de 
Defesa do Consumidor prevê 
que a informação adequada, 
clara e em língua portuguesa é 
um direito básico.
A empresa de tecnologia 
entrou na justiça pedindo 
a anulação da multa 
alegando, entre outros, que 
ela não seria responsável 
pela loja de aplicativos 
Apple Store, sendo sua 
atividade principal a venda, 
importação e exportação de 
computadores, equipamentos 
de telecomunicações, 
multimídia e outros 
correlatos. Alegou ainda que 
não seria responsável pelo 
desenvolvimento, distribuição 
ou oferta do app, mas que 
este apenas poderia ser 
baixado na plataforma; e 
que, como o aplicativo foi 
concebido para usuários de 
várias nacionalidades, não 
seria razoável exigir que 
todas as informações fossem 
traduzidas para cada uma 
delas.
O juiz de direito Sergio 
Serrano Nunes Filho, da 1ª 
Vara da Fazenda Pública de 
São Paulo, julgou o pedido 
da Apple improcedente e 
manteve a sanção aplicada.
Na decisão, o juiz afi rma que 
a empresa é a responsável 
por escolher o aplicativo 
que disponibiliza em sua 
plataforma e por oferecê-lo 

ao consumidor. Observa 
que a Apple fi gura como 
verdadeira fornecedora de tais 
aplicativos e não apenas como 
intermediária no negócio entre 
desenvolvedor e os usuários e 
que se caracteriza claramente 
como fornecedora nos termos 
do Código de Defesa do 
Consumidor. Deste modo, 
responde solidariamente pelas 
infrações.
O juiz afi rma ainda que, ao 
atuar no mercado brasileiro, 
os “Termos de Uso” e 
“Política de Privacidade” 
devem ser redigidos em língua 
portuguesa.

Cláusulas Abusivas

A sanção no valor de 
R$7.744.320,00 também 
foi motivada porque a 
empresa estabelecia cláusulas 
abusivas em sua “Política 
de Privacidade” e em seus 
“Termos e Serviços”.
Uma das cláusulas 
previa a possibilidade de 
compartilhamento dos dados 
do consumidor com outras 
empresas; outra estabelecia 

que os dados poderiam ser 
transferidos para países sem 
as mesmas leis de proteção 
de dados que as do país de 
origem.
Também havia previsão de 
que confl itos entre usuários 
e as empresas seriam 
resolvidos não por meio 
judicial, mas por um serviço 
realizado no condado de 
Santa Clara, na Califórnia. 
A Apple estabelecia ainda 
cláusula que isentava suas 
responsabilidades por vício 
(problema) de qualquer 
natureza do produto ou 
serviço disponibilizado.
“Está aí a prova de que a 
intervenção do Procon-
SP foi necessária para 
coibir irregularidades na 
oferta de um aplicativo 
aparentemente inofensivo, 
mas que estava colocando em 
risco informações valiosas 
e privadas do consumidor 
brasileiro. Estamos atentos a 
toda e qualquer tentativa de 
burlar as leis que protegem 
nossos cidadãos”, afi rma 
Fernando Capez, diretor 
executivo do Procon-SP.

SANÇÃO DE MAIS DE 7 MILHÕES POR DESRESPEITO AO CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR FOI JULGADA CORRETA

PAULO CESAR DO AMARAL - Feirante
PAULO CESAR  -   ACABEI DE 
FINANCIAR UM VEICULO, 
MAS NÃO RECEBI A MINHA 
VIA DO CONTRATO, NÃO 
É PRAXE RECEBER O 
CONTRATO ANTES DE 
CONCORDAR COM ELE?

SOS -   O direito de acesso ao 
contrato antecipadamente está 
presente em todas as relações 
de consumo, seja quando você 
vai tomar um empréstimo, 
receber benefícios de um 
programa de � delidade ou 
assinar um serviço de plano 
de saúde ou de telefonia, por 
exemplo. O consumidor que 

não tiver acesso ao contrato 
não será obrigado a cumprir 
exigência que desconhece por 
falha dos fornecedores.
A comunicação deve ser clara, 
objetiva e sem ambiguidades, 
pois do contrário poderá ser 
questionado.Trata-se de direito 
básico assegurando a escolha e 
a liberdade de consentimento 
nas relações, além da 
igualdade nas contratações. 
Um exemplo é o direito de 
acesso ao Custo Efetivo Total 
(CET) nos empréstimos, 
conforme a resolução 4197 do 
Banco Central e Carta Circular 
3593 do BC.

O Procon-SP noti� cou o Uber 
Eats para que explicasse 

sobre cobranças ocorridas após 
a entrega do pedido e quais 
providências são adotadas para 
solucionar este tipo de problema. 
Consumidores questionaram 
terem sido informados pelo 
entregador da referida empresa 
sobre a necessidade de pagamento 
de taxa adicional e posteriormente 
terem constatado débito em valor 
superior, não reconhecido nem 
autorizado.
Análise da resposta
A empresa a� rma ser mera 
“facilitadora” da relação entre 
consumidores, restaurantes e 
entregadores tentando assim, 
descaracterizar a relação como 
sendo de consumo. Para o Procon-
SP esta é uma atitude descabida, já 
que toda essa relação é de consumo 
e caracterizada por uma cadeia 
de fornecedores, responsáveis 
solidários, devendo assim o Uber 
Eats arcar com eventuais prejuízos 
causados aos consumidores por 
ato ou omissão de seus parceiros 
comerciais.
Na ocorrência do problema, a 
plataforma se reserva apenas ao 
procedimento de exclusão da conta 
do parceiro, não � cando claro 
que o consumidor ao contatar o 
SAC obtém o estorno dos valores 
junto aos meios de pagamento e 
de denúncia junto às autoridades 
policiais, também por parte 
da empresa. Desta forma, se 
furtando da responsabilidade de 
ressarcimento dos valores como 
determina o CDC.
Apesar de a empresa alegar 
que procura de todas as formas 
informar aos consumidores para 
que estes não façam pagamentos 
adicionais por entregas de refeições 
intermediadas por ela já que não 
aceita “maquininha de cartão” 
como meio de pagamento o� cial e, 
que ao efetuar pedido de refeição, o 
usuário pode visualizar mensagem, 
bastante explícita sobre a questão 
do pagamento, para o Procon-SP 
não � cou plenamente demonstrado 
que o consumidor é devidamente 
informado de forma clara, prévia e 
precisa da inexistência de cobrança 
de taxas ou valores adicionais, 
conforme determina o Código de 
Defesa do Consumidor – CDC.
“A informação não é prestada 
de forma ostensiva, induzindo 
o consumidor a acreditar que o 
pagamento adicional é devido. 
É dever da plataforma que o 
serviço oferecido por ela seja 
disponibilizado e prestado com 
segurança e não simplesmente 
alegar que, assim como o 
consumidor, também é vítima das 
fraudes” conclui o diretor executivo 
do Procon-SP, Fernando Capez.

Fernando Capez- Diretor do 
Procon -SP 

MARCOS FONSECA SEVERIANO - 
Vendedor
MARCOS  -   A LIGAÇÃO 
DO CELULAR CAIU VÁRIAS 
VEZES,  O CONSUMIDOR TEM 
DIREITO A RESSARCIMENTO? 

SOS -   Você liga para uma 
pessoa e ela atende. Segundos 
depois, a ligação cai. Você, 
então, liga de novo —e paga 
duas vezes. Essa é uma cena 

comum para você? Não deveria 
ser. Segundo determinação 
da Anatel, ligações sucessivas 
em um intervalo inferior 
a 120 segundos feitas de 
um mesmo celular para um 
mesmo número devem ser 
consideradas uma única 
chamada e, portanto, tarifadas 
apenas uma vez.

MAURICIO JOSÉ DE AGUIAR - 
Empresário
MAURICIO  -   QUAIS OS 
DIREITOS DO CONSUMIDOR 
EM RELAÇÃO AO 
OVERBOOKING? 

SOS -   As empresas aéreas 
normalmente vendem 
passagens para mais pessoas 
do que o avião comporta. É o 
chamado overbooking, que 
é feito considerando a taxa 
média de cancelamentos 

nos voos. Se já aconteceu 
de você � car sem lugar na 
aeronave, � que tranquilo, é 
responsabilidade da própria 
companhia garantir o seu bem 
estar. Entre as compensações 
estão a reacomodação em 
outro voo da mesma empresa 
ou de outra, com o mesmo 
destino, ou acomodação e 
alimentação em casos de 
atrasos mais longos.

RITA DE CASSIA DIAS - Aposentada
RITA -   COMO DEVE  
PROCEDER A COBRANÇA DE 
DÍVIDA? 

SOS -   Expor o consumidor a 
situação que demonstre para a 
sociedade ou comunidade que 
ele tem dívidas e não honra 
com pagamentos, é abusivo. 
Exemplos dessas violações 
são ligações ininterruptas 

em horários inconvenientes, 
uso de catálogos, utilização 
de espaços públicos para 
renegociação de dívidas em 
que � ca expresso se tratar 
de pessoas endividadas, 
ou seja, toda a forma de 
constrangimento irregular. 
Segundo o artigo 42 do 
Código de Defesa do 
Consumidor.



DECLARAÇÕES

Jornal
São José do Rio Preto, domingo

13 de junho de 2021

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa H VIAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRU-
ÇÕES LTDA, 37.489.247/0001-23, com sede à
RUA MIGUEL SERGIO, 574 - SALA B - JARDIM YOLANDA– 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – CEP: 15061-610,
solicita o comparecimento do funcionário WILLIAN HENRI-
QUE PERINAZZO ALBIERI, CTPS nº 029815/Série 00361, 
para o retorno imediato ao seu posto de trabalho. Seu não 
comparecimento caracterizará abandono de emprego,
conforme artigo 482, alínea “i” da CLT.

 

  
 

 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. 

Protocolo 
Inscrição 
Municipal Razão Social Tributos 

202113463
4 3809710 

3A GROUP 
ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇOES LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

202113786
1 3803830 

ADRIANA DIAS DA 
SILVA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

202113740
3 3786710 

ALTIERI E CAMPOS 
HAMBURGUERIA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

202113425
6 3810380 ANDRE LUIS REMEDE 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

 

localização ISS Fixo 

202113784
0 3809890 ANTONIO LUIZ FARIAS 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

202113925
9 3794270 

ATIVA MAQUINAS 
COMERCIO DE 

PRODUTOS 
AGRICOLAS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

202113698
1 3805050 

BAR DE BRIGADEIRO 
RIO PRETO LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

202113719
7 3791030 

CASA DE CARNES 
PREMIUN MAXX II LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 
Taxa de Publicidade 

Luminosa 

202113698
7 3795070 

CLAUDIUS H A DA 
SILVA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade 

Luminosa 

202113694
2 3792020 

DABLIA REGINA DE 
PAULA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade 

Luminosa 

202192908 3755980 

ESCOLA TECNICA DA 
REGIAO PAULISTA 

LTDA 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

 

202111999
5 3250960 

G3 COMÉRCIO 
INTEGRADO LTDA ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa Publicidade Não 
Luminosa 

202113719
2 3759710 

GERACOES 
TREINAMENTO E 

FISIOTERAPIA 
ESPORTIVA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

202113794
4 3798180 

GIOVANNI M GUIDINI 
SOFTWARES LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

202110920
8 3217860 

GREGORIO'S 
SOLUÇÕES EM 

CRÉDITO LTDA ME 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

202113797
4 3747580 

GROSSKLAUSS & 
SILVEIRA 

LANCHONETE LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

202113738
0 3773990 

IMUNIZACAO VERD 
MEDICAL GROUP LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

202113804
6 3797490 

IRMAOS MUFFATO CIA 
LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 
Taxa de Publicidade 

Luminosa 

202113558
9 3804760 

J C A M CRUZ SISTEMA 
DE COMUNICAÇÃO 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 
 

202113819
7 3800390 LEÃO DIESEL LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização Taxa de 
Publicidade Não Luminosa 

202113587
3 3811040 

M.M.P DA SILVA 
SONDAGEM 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

202113683
0 3788290 

MARCO A FERNANDES 
ACOUGUE ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização Taxa de 
Publicidade Não Luminosa 

202113795
5 3779570 

MARIA ELZA DA 
FONSECA SILVA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

202113720
1 3793280 

MERCEARIA E SERV 
FESTAS GIRAPA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

202113898
6 3811860 

MHD- CONSTRUTORA 
LIMITADA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

202113909
1 3801350 

MWJ ESTRUTURAS 
METÁLICAS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

202113696
0 3799570 

PINOQUIO RIO PRETO 
SERV FESTA 

MERCEARIA EIRELI 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade 

Luminosa 

202113397
8 3814760 

POLIANI GANASSIM 
PINHEIRO 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

 

202110507
4 3783750 

R B DE SOUZA SILVA 
LOCAÇÃO DE MÃO DE 

OBRA Taxa de Localização  

202113787
9 3814290 

RGC SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

202183042 3768470 

RIO PRETO JK 
PIZZARIA EXPRESS 

LTDA 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

202113542
2 1190000 

SADI RODRIGUES DE 
LIMA BAR ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa Publicidade Não 
Luminosa 

202113389
0 3810710 

SELMA RIBEIRO 
BORGES DA SILVA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização  

202113697
5 3783540 

SERV FESTA DA 
PATROA LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

202113557
3 3168100 

SULENY MARCELINO 
SOARES 25377331850 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

São José do Rio Preto,  11 de junho de 2021. 
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP/SEMFAZ 
Carlos Alberto Paula Alves 

Auditor Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária 

17 3353-2447 - diario.oficial@dhoje.com.br - comercial@dhojeinterior.com.brAnuncie:

Publicidade Legal A7&Edital
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Sindicato dos Frentistas inicia entrega de 
boletim informativo para categoria

O Sindicato dos 
Frentistas de 
Rio Preto e re-
gião iniciou 

esta semana a entrega do 
boletim informativo trazen-
do detalhes do fechamento 
da Convenção Coletiva deste 
ano.

Segundo Antônio Marco 
dos Santos, presidente do 
sindicato, temos como desta-
ca desta edição o percentual 
conquistado de 6,21% que 
repôs 100% da inflação acu-
mulada, além da conquista 
do Tíquete Alimentação de 
R$ 21,00 por dia trabalhado.

Os novos pisos e valo-
res passaram a valer este 
mês (junho) e serão pagos 
no próximo pagamento que 
será efetuado em julho.

Retroativo – A data base 
da categoria é 1º de março 
e o retrativo será paga em 
três vezes nas folhas de julho 
(referente a março), agosto 
(referente a abril) e setembro 
(referente ao maio).

Novos pisos:

• Frentista Diurno – 
piso R$ 1.401,00 + 30% de 
adicional periculosidade R$ 
420,30 = R$ 1.821,30;

• Frentista Caixa Diur-
no – piso R$ 1.401,00 + 
30% de adicional periculosi-
dade R$ 420,30 + 20% Cai-

Sindalquim entrega 
cartilhas com Convenção 

e Acordos fechados

Os diretores do Sin-
dalquim (Sindicato 
dos Trabalhadores 
nas Indústrias da 

Fabricação do Álcool, Quími-
cas e Farmacêuticas) inicia-
ram a entrega das cartilhas 
da Convenção Coletiva do 
setor Farmacêutico e dos 
Acordos individuais do setor 
sucroalcooleiro.
Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindica-
to, houve um pequeno atraso para a finalização da confecção da cartilha 
do Farmacêutico – com a finalização a entrega começou a ser feita nas 
empresas e simultaneamente a entrega da cartilha nas sete unidades do 
Etanol que já foram fechados os Acordos também estão sendo entregues.
O sindicalista alerta que é importantíssimo que os trabalhadores leiam 
atentamente este material que traz todos os direitos dos trabalhadores 
até o ano que vem.

Etanol – as negociações ainda em aberto do setor continuam acontecen-
do e avançando – nos próximos dias segundo o presidente do sindicato 
novos Acordos devem ser finalizados.

xa/gratificação dupla função 
R$ 280,20 = R$ 2.101,50;

• Frentista Noturno 
– piso R$ 1.401,00 + 30% 
de adicional periculosidade 
R$ 420,30 + 25% adicional 
noturno sobre piso + pericu-
losidade + gratificação du-
pla função R$ 455,33 = R$ 
2.276,63;

• Frentista Caixa No-
turno – piso R$ 1.401,00 + 
30% de adicional periculosi-
dade R$ 420,30 + 20% Cai-
xa/gratificação dupla função 
R$ 280,20 + 25% adicional 
noturno sobre piso + peri-
culosidade + gratificação 
dupla função R$ 455,33 = 
2.626,88 e

• Gerente – piso R$ 
2.802,00 + 30% de adicio-
nal periculosidade R$ 840,60 
= R$ 3.642,60.

Além do fechamento da 
Convenção outros temos 
como as prevenções contra 
a Covid, à luta pela vacina 
para a categoria também fa-
zem parte do destaque desta 
edição.

Máscaras – em uma nova 
ação os diretores do sin-
dicato estão aproveitando 
a entrega do boletim para 
entregar máscaras de pro-
teção personalizada – para 
ser usadas pelos trabalhado-
res que sempre estiveram e 
continuam na linha de frente 
independente do estagio da 
pandemia.
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Clube Social dos 
comerciários foi remodelado

Aproveitando o período fe-
chado dos seus clubes por 
conta das restrições impostos 
pela pandemia da Covid-19 
o Sincomerciários (Sindicato 
dos Empregados no Comércio) 
fez um ampla reformulação do 
Clube Social na Rua Tupi.

Segundo Marlon Sebastião 
Silva, diretor do sindicato, foi 
feita uma nova lanchonete 
totalmente remodelada e onde 
era a antiga lanchonete foi cria-
da uma brinquedoteca.

Novidades – Em um par-
te do estacionamento foram 
construídas duas salas que 
abrigaram as aulas de dança 

(Zumba e Axé) e pilates.
A quadra de futsal passo 

uma reforma pontual e a pis-
cina também teve adequações 
e reparos na sua estrutura, 
por sua vez os quiosques foi 
desmanchado um dos quios-
ques grandes e dois menores 
foram construídos – com isso o 
espaço ficou com um quiosque 
grande e três menores. “Estes 
quiosques menores comportam 
até três casais”, salientou Silva.

Ele salientou que as obras 
estão na sua reta final faltando 
apenas alguns detalhes – e as-
sim que estiver concluídas – o 
sindicato ficará na expectativa 
da liberação para a reabertura 
que deve vir ou do governo do 
Estado ou da Prefeitura.


