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Emprego
cresce em 14
de 16 cidades
da região
Das 16 cidades analisadas,
apenas Bady Bassitt e Uchoa
tiveram mais demissões do que
admissões. Bady contou com
1.085 contratações e 1.194
desligamentos, tendo 109 vagas perdidas. A queda foi puxada pelo setor de construção,
que teve 315 postos perdidos.
Já Uchoa, com 78 vagas perdidas, teve a indústria como setor
com o pior desempenho, com
84 postos perdidos. Pág.A7

Governo
entrega 2,1 mil
cobertores a
20 municípios
O Governo do Estado de São
Paulo, por meio do programa
Noites Solidárias e da campanha Inverno Solidário, realizou
ao longo dessa semana a entrega de 2.100 cobertores para a
população em situação de rua
em 20 municípios da região de
Rio Preto. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
também abriu novas vagas em
alojamentos provisórios para a
população em situação de rua
na região.
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Barrar CNH
reforça combate
a violência
doméstica
Pág. A3

Domingo, 1° de agosto de 2021
Fale com a redação: (17) 3353-2447
Divulgação

Empreendimento
vai investir
R$ 109 mi
em Rio Preto

VEREADORES Parlamento Regional fez terceira reunião para discutir com comando das polícias e GCM problemas na segurança pública na região; encontro foi sexta-feira.
Pág.A3

NESTA SEMANA

Rio Preto começa vacinar
pessoas de 25 a 27 anos

A Secretaria de Saúde de Rio Preto informou que
vai vacinar o público de 25 a 27 anos a partir desta
segunda-feira (2). Para realizar a imunização, o município recebe 11.440 doses da vacina no sábado (31),
o equivalente a 82% do público dessa faixa etária.

A vacinação será feita de forma escalonada, sendo
que na segunda-feira (2) serão imunizadas as pessoas de 27 anos. Na terça-feira (3) será a vez dos
26 anos e na quarta-feira (4) serão vacinados os de
25 anos.
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Rio Preto
começa
vacinar
nesta
segundapessoas
na faixa
de 25
anos

Um em cada cinco rio-pretenses
já foi contaminado com Covid
Pág. A5

A Hugo Engenharia anunciou um novo empreendimento para o segundo semestre
em São José do Rio Preto: o
Alameda Iguatemi. O projeto
é resultado de uma parceria
com o shopping Iguatemi e
será construído dentro da
área do centro de compras,
em frente ao espaço figueira.
Com VGV estimado de R$ 109
milhões, o nome Alameda
Iguatemi define o conceito do
empreendimento. Pág.A7

Pais denunciam
ato obsceno de
homem perto
de crianças
Um homem de 25 anos
foi acusado por pais e testemunhas de estar se masturbando em frente de crianças na tarde desta sexta-feira (30) em Rio Preto.
Segundo as informações do
boletim de ocorrência, a polícia
recebeu um chamado de ocorrência de que um rapaz estaria
se masturbando na frente das
crianças em uma praça próxima a unidade do McDonalds,
perto do Damha.
Pág.A4

Câmara tem
nove itens
na pauta de
terça-feira
Pág. A3

REESTRUTURAÇÃO

Divulgação

Estado corta atendimento em 23 centros
da Fundação Casa; Tanabi perde serviço
Pág. A2

Olímpia amplia
ocupação de
aulas presenciais
para 50%
Pág. A2

Entidades
e prefeitura
distribuem sopão
em Urupês
Pág. A2

Professores
de Mirassol
farão reuniões
quinzenais
Pág. A2

Potirendaba
sanitiza salas de
aulas para
receber alunos

Fundo Social
distribui tonelada
de alimentos
em Mirassol
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O DIREITO NÃO
PODE ENVELHECER
Na História a perseguição em
desfavor dos negros, judeus e outros grupos discriminados causaram estragos enormes e um ponto
relevante é a possibilidade de que
esses discriminados tenham a
imagem que lhes é atribuída por
aqueles que tem o poder.
Assim os grupos discriminados têm a ‘natural’ tendência
de representar o papel que lhes
é atribuído, o que alimenta mais
ainda o preconceito.
A distorção estrutural da
história dos negros no Brasil é
evidente, porque aqui a cultura
brasileira reserva a eles um papel
humilhante, que não condiz com a dignidade da pessoa humana.
Nos EEUU, para não se limitar ao nosso País, o negro se
tornou ‘culpado’ de problemas insolúveis no campo econômico
e social para uma boa parte dos ‘brancos’.
Cada civilização e sua cultura criam determinadas neuroses, nascendo, pois, uma ‘neurose opressora’, que se exprime
num ecletismo de fantasias e comportamentos obsessivos.
Daí muitos procuram solucionar as graves questões sociais e econômicas com ‘mitos’ comportamentais e rígidos.
Isto porque, a renovação das estruturas sociais é combatida por pessoas e grupos que se sentem ameaçadas em perderem
o ‘status quo’ adquirido.
Por fim, cabe ao Direito, enquanto ciência social, normativa e cultural reconhecendo a capacidade dos movimentos
inovadores ( e não reprimi-los ainda que obliquamente), porque
as vicissitudes sociais devem ser respeitadas e o Direito deve
fazer a ‘ponte’ entre o velho e o novo e ser o vaso comunicante
com a parte estrutural conservadora.
O Direito não pode envelhecer, pois a atividade jurisdicional, embora vinculada à lei, é o direito vivo, inovador. Se não o
Direito não passará de mero estabilizador de estruturas arcaicas.
Gilberto Antonio Luiz, 58, advogado, escritor, professor
universitário UNIFUNEC Santa Fé do Sul, procurador jurídico
da Prefeitura Municipal de Três Fronteiras.

URUPÊS

Entidades e prefeitura
distribuem sopão no frio
Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Urupês,
através da Secretaria de Desenvolvimento Social, realiza,
nesta sexta-feira (30), o preparo e a distribuição de sopa e
alguns cobertores para famílias
mais vulneráveis que foram
impactadas por esta forte onda
de frio que atinge a cidade.
O “Sopão Solidário” conta
com a parceria da empresa
Noroeste Borracha, que doou
todos os ingredientes utilizados; a confecção do alimento
fica por conta dos funcionários
do Social.
Durante o final de semana,
também aconteceram outras
ações semelhantes. Na quinta-feira (29), voluntários da
Saúde e alguns vereadores
se juntaram para preparar as
refeições e distribuí-las nas
casas. No final de semana,

Jornal

a Maçonaria e a Associação
de Assistência à Criança de
Urupês também se juntaram a
esta obra de caridade.
Segundo o Secretário de
Desenvolvimento Social, Alison Paulo da Silva, a escolha
das pessoas que vão receber
os alimentos partiu de um
critério técnico, por meio de
levantamentos realizados pelos
setores Social e de Saúde. Só
nesta sexta-feira, a previsão é
entregar 250 marmitas.
“Ações como esta e outras
que temos visto recentemente
na nossa cidade mostram
como ainda existe esperança e pessoas bondosas que
pensam no próximo. Nosso
compromisso é continuar acolhendo todas as pessoas para
que todos possam passar por
este período de frio da maneira
mais amena possível”, disse o
prefeito Bica.
Divulgação

Aulas terão 50% de ocupação
presencial a partir de amanhã

A partir desta segunda-feira,
2 de agosto, as aulas presenciais na rede municipal de ensino de Olímpia serão ampliadas
para 50% da capacidade das
salas. A nova medida foi regulamentada pelo Decreto Municipal
Nº 8.157/21, publicado no Diário Oficial Eletrônico da última
quinta-feira (22).
Com o aumento, a secretaria
de Educação adotou um novo
sistema de rodízio, dividindo
as turmas em “A” e “B”. Desta
forma, na primeira semana, a
turma “A” frequentará as aulas
presenciais às segundas, quartas e sextas-feiras, enquanto
a turma “B”, irá às terças e
quintas. Na semana seguinte,
a turma “A” deve comparecer
somente às segundas e quartas,
enquanto a turma “B” irá às
terças, quintas e sextas-feiras,
e assim, sucessivamente. O
replanejamento está sendo feito
nesta semana e os pais estão
sendo orientados pelas escolas
sobre a mudança.
Vale ressaltar que as aulas
presenciais na rede municipal
foram retomadas no dia 19
de abril, com 35% da capacidade, sem a obrigatoriedade de presença e não foram

Da REDAÇÃO

Mais duas entidades olimpienses receberam mais de 1
tonelada de alimentos arrecadada nos pontos de imunização
da Covid-19, por meio da iniciativa “Vacinação Solidária”.
A entrega foi realizada pelo
Fundo Social para as entidades
Paróquia São José e Paróquia
Nossa Senhora Aparecida.

suspensas desde então. Cabe
acrescentar ainda que, como o
recesso de julho foi adiantado,
as unidades escolares seguem
operando normalmente neste
mês, respeitando os protocolos
anteriormente definidos, como
o distanciamento entre os alunos, medidas de higienização,
aferição de temperatura, oferta
de equipamentos de proteção
aos alunos e professores, e
demais normas de prevenção

Essa é a quarta remessa
de doação entregue para as
entidades do município, que
atendem as famílias que mais
precisam. A entrega contou
com a presença do secretário
de Assistência Social e presidente do Fundo Social, Dr.
João Magalhães, servidores
municipais e dos representantes das entidades. No total, o
Fundo Social já entregou mais

MIRASSOL

necessárias.
A ampliação da capacidade
de atendimento levou em conta
o avanço da vacinação e a consequente queda nos casos de
Covid em Olímpia. Além disso,
de acordo com levantamento
da pasta, desde a retomada em
abril, a presença dos alunos tem
sido, em média, de 50% do total
permitido, sendo que parte dos
pais que optaram por manter o
ensino remoto não tem feito a

de 5,5 toneladas de alimentos
não perecíveis com a ação.
A campanha de arrecadação
continua em todos os postos
de vacinação. Vale ressaltar
que a doação é voluntária, ou
seja, é apenas uma sugestão
para quem irá ser imunizado e
quiser contribuir. É importante
que sejam doados alimentos
não perecíveis, dentro do prazo
de validade para garantir o pe-

retirada agendada das atividades
curriculares. No caso do Ensino
Fundamental, por exemplo, em
média, 26% das atividades não
foram buscadas nas escolas.
Segundo a secretária de
Educação, Dalva Coelho, as aulas presenciais são facultativas,
mas é importante que os alunos
realizem as atividades, que
contam com o total respaldo e
dedicação dos professores, a fim
de cumprir o calendário escolar.

ríodo de entrega com bom uso
dos produtos. Alimentos como
arroz, feijão, óleo, macarrão,
farinha, leite em pó, café, entre
outros, são os mais essenciais.
As doações são coletadas
no momento da vacinação e,
posteriormente, são conferidas e entregues às entidades
assistenciais do município
para distribuição às famílias
atendidas.

Professores terão
reuniões quinzenais

Divulgação

Da REDAÇÃO

O Departamento Municipal
de Educação (DME) junto com
os professores dos 5º ano
definiu que vai ser realizado
quinzenalmente um encontro
para debater sobre a formação
e aprendizagem dos alunos.
A definição ocorreu na última segunda-feira (26) durante
o 1º Encontro com os Professores dos 5ºs anos das Escolas
Municipais, no prédio público
“Escola do Tarraf”. A reunião
teve como objetivo a promoção

e troca de experiências sobre
a defasagem de aprendizagem
neste momento de pandemia.
Foi a primeira formação de
professores do município neste
prédio público.
O encontro contou com
a participação da diretora do
DME, a professora e doutora
Luzia de Fátima Paula. Os
professores participaram de
dinâmicas e foram recepcionados por integrantes da banda
municipal Juvenal Noronha.
(Colaborou Maria Paula ANDRADE)

POTIRENDABA

Divulgação

Vigilância sanitiza escolas
para receber alunos
A Prefeitura de Potirendaba
através da Vigilância Sanitária
com a equipe de combate
às endemias vem realizando
desde a última terça-feira, 27,
a sanitização das unidades
escolares para garantir um
retorno mais seguro para a
retomada das aulas.
O produto age nas superfícies eliminando qualquer tipo
de bactéria, fungo, vírus e contaminação. As unidades que
já receberam o serviço foram:
Creche Ignácio, Creche Duca,
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EMEF Vitório Bottaro e EMEF
João Casella. O cronograma
segue nesta semana com as
unidades EMEF Maestro Antônio Amato, EMEI Osmar Brigo,
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Esta ação está prevista
para ocorrer durante todo o
ano de 30 em 30 dias.
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TERÇA-FEIRA

Pauta da Câmara tem
nove itens para votação

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Os vereadores de Rio Preto
votam nove itens na 28ª sessão
ordinária de 2021, a ser realizada na próxima terça-feira, 3
de agosto. São três projetos
de lei complementar e seis
projetos de lei. Destaque para
a proposta do Executivo que
inclui as lactantes do município,
com ou sem comorbidades, no
grupo preferencial de vacinação
contra a Covid-19, relativo às
doses remanescentes, conhecidas como “xepas”. São aquelas
doses que “sobram” em frascos
já abertos de vacina no final do
dia e que não podem mais ser
armazenadas. O prefeito Edinho
Araújo (MDB) apresentou o projeto depois de forte campanha
de mulheres nas redes sociais.
Esse projeto será analisado em
primeira discussão.
Entre os projetos de lei
complementar, está a proposta
de Jorge Menezes (PSD) e Anderson Branco (PL), que isenta
moradores de Rio Preto do
pagamento de IPTU referente
aos meses de março e abril,
como medida excepcional de
combate aos efeitos econômicos decorrentes da pandemia
de Covid-19. Esse projeto já
foi aprovado em primeira discussão, quanto à legalidade,
e agora será analisado quanto
ao mérito.
Os outros dois projetos de lei
complementar são do Executi-

vo. O primeiro incluiu no Código
de Obras parágrafo dispondo da
penalidade de multa, no valor de
10 UFM (R$ 620), para condomínios, edifícios e estabelecimentos comerciais que deixarem
de cumprir a obrigatoriedade
de construção de abrigos para
acondicionamento de resíduos
sólidos (lixo). O Código de Obras
já faz essa exigência, mas não
havia penalidade prevista em
caso de não cumprimento da
norma. O segundo projeto do
Executivo incluiu representante
do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) no Conselho
Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural
e Turístico de São José do Rio
Preto (Comdephact).
Os outros cinco projetos de
lei são de autoria de vereadores,
como a proposta de Cláudia de
Giuli (MDB), que dispõe sobre
a coleta de dados de animais
domésticos em novos loteamentos originários de planos
governamentais, como Minha
Casa, Minha Vida. Entre as informações a serem coletadas estão
o número de animais por residência, espécie do animal e se é
castrado ou não. A vereadora diz
que a proposta tem por objetivo
levantar informações a respeito
do perfil dos animais do bairro e
evitar, por exemplo, abandono e
ataques de cachorros. O vereador Robson Ricci (Republicanos)
apresentou emenda estendendo
a coleta de informações para

Divulgação

CHH contra violência

Sessão da Câmara será na terça-feira e vota itens que
estão na pauta
todos os bairros de Rio Preto,
inclusive condomínios fechados,
alegando que fazer esse censo
apenas em loteamentos populares seria “discriminatório”.
De autoria de Francisco Júnior
(DEM), será analisada proposta
que obriga indicação de número de telefone para denúncias
em placas de estacionamento
exclusivo a idosos, gestantes e
pessoas com deficiência. Objetivo é facilitar a denúncia de
estaconamento irregular nessas
vagas. De Renato Pupo (PSDB),
será analisada proposta que altera o Código Sanitário Municipal
permitindo aumentar em até três
vezes o valor das penalidades
consideradas leve e grave em período de pandemia. Com isso, a
maior multa da penalidade grave,

que é de 100 UFM, poderia subir
para 300 UFM, cerca de R$ 18
mil. Pupo diz que é uma maneira
de coibir a realização de eventos
e festas clandestinas em tempos
de pandemia.
Na sequência, os vereadores
analisam projeto do presidente
da Câmara, Pedro Roberto (Patriota), que obriga instalação de
painéis solares para produção de
energia fotovoltáica em prédios
públicos municipais. Por fim,
será votada proposta de Jean
Charles Serbeto (MDB) que
obriga instalação de portas giratórias com detector de metais
em todos os pontos de atendimento bancário, como os caixas
eletrônicos. Todos os projetos de
lei serão votados em primeira
discussão, quanto à legalidade.

NO GABINETE - O pa-

ratleta Claudiney Batista
dos Santos vai representar São José do Rio Preto
nos Jogos Paralímpicos de
Tóquio neste ano. Nesta
sexta-feira (30), Claudiney visitou o prefeito de
Rio Preto Edinho Araújo

RIO PRETO

Câmara é primeira a debater PEC-32 entre
cidades com mais de 400 mil habitantes

Da REDAÇÃO

Divulgação

A Câmara de Rio Preto foi a
primeira entre as cidades com
mais de 400 mil habitantes,
a 4ª do Estado e 9ª do País
a promover audiência pública
sobre a Reforma Administrativa
EC-32, do governo Bolsonaro,
que tramita na Câmara dos
Deputados, em Brasília.
A Audiência Pública foi organizada pelos Sindicatos dos
Servidores Municipais e pela
ATEM durante toda manhã de
sábado (31), com participação
ao vivo no Plenário da Câmara
de Rio Preto e online, no sistema híbrido.
Mediada pelo presidente
da Câmara, o vereador Pedro
Roberto Gomes (Patriota), o objetivo da audiência foi ampliar
o debate e esclarecer de forma
mais ampla possível a toda sociedade a respeito da PEC-32
e suas consequências para o
Brasil e para os brasileiros de
modo geral.

“Sabemos que a PEC-32
mexe com toda estrutura do
funcionalismo, serviços assistenciais, conquistas trabalhistas
e com as cláusulas pétreas,
proposta sem dúvida que merece ser vocalizada por todos
nós agentes públicos”, disse o
vereador Pedro Roberto.

De forma online, contribuíram com a audiência o
deputado federal Vicente Paulo
da Silva, o Vicentinho; e os
palestrantes a Coordenadora
Nacional do Movimento da
Auditoria Cidadã da Dívida,
Maria Lúcia Fattorelli; Assessor Parlamentar e consultor

sindical, Vladimir Nepomuceno;
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de São Paulo
(Fesspmesp), Aires Ribeiro e o
Secretário-Geral da Federação
dos Funcionários Públicos Municipais de São Paulo (Fupesp),
Fábio Pimentel.
Participaram de forma presencial, vereador Renato Pupo
(PSDB), representantes da OAB,
Michel Pierre e Marcelo Zola
Peres; o diretor nacional das
Fenadsdj/Sinsprev-SP, Eduardo
Aparecido Franco; jornalista e
radialista, Roberto Toledo, representando o DEM; Maria Paula,
representando o Patriota e o advogado Rogério César Barbosa,
representando o Partido Novo.
De modo geral, os participantes defenderam que os deputados federais, antes de votar
a PEC-32, ampliem o debate
com a sociedade civil e organizada, técnicos e especialistas
sobre o assunto a fim de dar
maior transparência à proposta
do governo federal.

Projeto do deputado José Guimarães (PT-CE, foto), que tramita na Câmara, institui como requisito para a habilitação de
motorista não estar cumprindo pena relacionada a crime praticado com violência contra a mulher. A proposta estabelece ainda
a inabilitação para dirigir veículo como punição para crime de
trânsito praticado com violência ou grave ameaça contra mulher.
“As agressões são várias, passando por xingamentos e gestos
obscenos até a ocorrência de vias de fato, com lesões corporais
e mesmo perseguições e ameaças”, pontuou. Muitas punições,
diz ele, para esses crimes encontram previsão na legislação,
como a injúria, a difamação, a ameaça e o dano, tipificados
no Código Penal, bem como crimes e infrações administrativas
constantes do Código de Trânsito. A proposta, se virar lei, é
mais uma ferramenta para frear a violência doméstica, afinal,
inúmeros agressores necessitam da habitação para trabalhar e
aqueles que não usam o documento para essa finalidade, não
gosta de ficar sem dirigir.

Em queda

A pandemia alavancou a
produção de caixões devido
ao elevado número de óbitos,
afinal, em 14 meses mais de
550 mil pessoas morreram no
Brasil, vítimas do novo coronavírus. Um trabalhador de uma
fábrica da região informou que
quatro caminhões carregados
foram entregar urnas às funerárias, na semana passada. O
trabalhador admitiu, entretanto, que a produção já está em
ritmo de queda. É o resultado
da vacinação!

Tripudiar
A convocação de secretário para prestar contas sobre
ações frente a pasta que ocupa deveria ser um processo
natural. O convocado, porém,
não merece ser tripudiado por
nenhum vereador por falha
pífia, a não ser se cometer
malfeito no cargo. Emenda de
Renato Pupo (PSDB) à Lei Orgânica, aprovada pela legalidade, obriga o comparecimento
à Câmara, a cada seis meses.
Profetiza que a emenda não
passará na votação do mérito!

Dobrada
Está cada vez mais forte
nos bastidores de que Márcio
França (PSB) fará dobrada
como vice na chapa a ser encabeçada por Geraldo Alckmin ao
governo do estado, em 2022.
França já foi vice no último governo do tucano, 2015-2018.
Devido a renúncia de Alckmin
para disputar a Presidência,
França foi governador de abril
a janeiro em 2018. Agora, só
falta Alckmin chancelar a sua
filiação ao PDS, do morubixaba
Gilberto Kassab.

Direcionada

O deputado José Mario
Schreiner (DEM-GO) apresentou projeto que autoriza a derrubada de vegetação nativa
em áreas de preservação permanente para a construção de
represas ou barragens com
o objetivo de acumular água
para a irrigação de plantações
ou para hidratação de animais. A proposta, que altera
o Código Florestal Brasileiro,
só pode ser direcionada para
beneficiar parceiro do agronegócio. Deveria ser arquivada!

Picantes
A CPI da Covid que investiga alguns funcionários
do Ministério da Saúde que
teriam praticados malfeitos na
compra de vacinas, volta à colher depoimentos terça-feira,
após o recesso parlamentar
do Congresso. Os próximos
capítulos da ‘novela’ deverão
ser picantes. O depoimento
do presidente da Precisa,
Francisco Maximiano, envolvido na compra da vacina indiana Covaxin, vai enriquecer o
bando de dados da comissão.

Umbigo
O Congresso vai analisar
veto à emenda que autoriza
empregados demitidos após
a privatização da Eletrobras
comprarem ações da empresa com desconto. A proposta,
diz o governo, tipifica conduta
ilegal de distorção de práticas
de mercado. A permissão
para que funcionários demitidos pela empresa sejam realocados em outras empresas
públicas, também foi vetada.
O Congresso não quer ‘cortar
o umbigo’ dos funcionários.

VEREADORES

Parlamento Regional faz reunião com
comandantes da segurança pública

Da REDAÇÃO

O Parlamento Regional realizou a terceira reunião do ano
nesta sexta-feira. Desta vez,
o tema foi segurança pública.
Representantes das polícias civil
e militar e da Guarda Municipal
participaram da reunião com
vereadores e presidentes de
câmaras municipais da região.
Entre eles, estavam o comandante do CPI 5, Cel Fábio
Cândido; o delegado seccional
Silas José dos Santos; o delegado do Deinter 5, Mauro Truzzi
e o coordenador de operações

da GCM, Alexandre Montenegro.
O presidente do Parlamento
Regional, vereador Pedro Roberto (Patriota) e os vereadores
Renato Pupo (PSDB) e Elso Drigo
(Psol) participaram das discussões, que também foram acompanhadas por Odélio Chaves
(Progressistas), Paulo Pauléra
(Progressistas) e Julio Donizeti
(PSD), além do público online,
pelo aplicativo Zoom.
Entre as principais questões
abordadas na tribuna pelos profissionais, está a necessidade de
aumento do efetivo policial na
região. Eles apontaram o aumen-

to da população e da demanda
dos serviços nos municípios,
enquanto o número de policiais
ficou estabilizado ou apresentou
redução em alguns locais.
O Cel. Fábio Cândido apontou
que a criação da Região Metropolitana de Rio Preto pode trazer
mais investimentos, inclusive
nesse setor, acompanhando o
crescimento e desenvolvimento
econômico dos municípios.
O delegado Mauro Truzzi também reforçou o déficit de profissionais, assim como o delegado
seccional Silas dos Santos.
Foram debatidas também

as formas de atuação dos profissionais da segurança pública,
as necessidades específicas dos
municípios. O coordenador da
GCM, Alexandre Montenegro,
abordou os cuidados com o
patrimônio público e a atuação
da Guarda na segurança dos
munícipes.
As autoridades presentes responderam às dúvidas dos membros do Parlamento Regional e
colocaram-se à disposição para
mais diálogo, com a finalidade
de garantir a segurança de toda
a população da Região Metropolitana de Rio Preto

Referência para o País
O secretário de Serviços Gerais, Ulisses Ramalho (foto), disse
que os 18 pontos de apoio foram remodelados para proporcionar
facilidade aos moradores, com o objetivo de não jogar os materiais em qualquer lugar, contribuir com a limpeza pública, meio
ambiente e também com a própria saúde daqueles que moram
próximos aos pontos de descartes que, frequentemente, eram
atingidos por incêndios. “Os pontos de apoio são referências para
o País”, revelou. Apesar das facilidades, Ramalho diz que ainda
tem gente que joga resíduos em locais inapropriados, causando
danos ambientais. O secretário alertou, entretanto, que sujão
flagrado está sujeito a pagar multa de até R$ 6 mil. Em busca
de novas ideais, o secretário Carlos Pagani Netto, da Prefeitura
de Novo Horizonte, virá a Rio Preto, nesta semana, para conhecer
a usina de reciclagem de resíduos sólidos e os pontos de apoio
para implantar o projeto naquela cidade.
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GOLPE
SEM PUDOR

Homem perde
carro após
comprador
depositar
envelope vazio

Vinicius LIMA

Um homem registrou um
boletim de ocorrência na madrugada deste sábado (31)
dizendo que foi vítima de um
golpe em Rio Preto.
A vítima anunciou na internet que estava vendendo o
seu carro, um Gol. Um homem
conhecido como Carlos entrou
em contato com o vendedor e
visitou a residência da vítima
para ver o veículo, ficando
acertado que ele compraria
o carro.
Na sexta-feira (30), Carlos
enviou via WhatsApp um comprovante de depósito no valor
de R$ 8,5 mil. O vendedor,
então, foi até o 3º Cartório de
Registro Civil com o comprador
para fazer a transferência e
reconheceu firma.
Após entregar o veículo
para Carlos, a vítima consultou
seu banco, porém descobriu
que o dinheiro não estava liberado, sendo informado pela
funcionária do banco que o
envelope havia sido devolvido
por falta de dinheiro.
Depois disso, o homem
afirmou aos policiais que não
conseguiu mais entrar em contato com o comprador. O caso
foi encaminhado para a polícia.

COTIDIANO

Jornal

Pais acusam homem
de se masturbar em
frente a crianças

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Um homem de 25 anos
foi acusado por pais e testemunhas de estar se masturbando em frente de crianças
na tarde desta sexta-feira
(30) em Rio Preto.
Segundo as informações
do boletim de ocorrência, a
polícia recebeu um chamado
de ocorrência de que um
rapaz estaria se masturbando na frente das crianças
em uma praça próxima a
unidade do McDonalds,
perto do Damha. Testemunhas descreveram o autor e
apontaram a placa do carro
de dele.
Os policiais saíram em
patrulhamento e avistaram
o suspeito na avenida Murchid Homsi. O homem não
resistiu a abordagem policial, mas negou que tenha
realizado o ato. Ele também

Arquivo DHOJE

Suspeito foi detido e levado para a delegacia; polícia vai investigar o caso

contou a polícia que já respondeu por uma acusação
semelhante.

ESTELIONATO VIRTUAL

Mulher perde R$ 22,9 mil ao comprar
e pagar carro em falso site de leilão

O homem foi reconhecido
por três testemunhas que
estavam com as crianças na

Vinicius LIMA

Um homem de 52 anos
tentou fugir dos policiais na
noite desta sexta-feira (30)
após ser flagrado dirigindo
na contramão no centro de
Rio Preto.
De acordo com as informações do boletim de
ocorrência, os policiais militares estavam patrulhando
pela área, quando viram um
homem subir na contramão
na rua Marechal Deodoro.
Os policiais deram sinal de
parada para o veículo, mas
o homem acelerou para
fugir.
Durante a fuga, o homem transitou em alta
velocidade, passando por
várias ruas do bairro Boa
Vista. Os policiais só conseguiram abordá-lo depois
de um tempo e ao revistar
o veículo não encontraram
nada de ilícito.
Questionado sobre o
motivo de ter tentado fugir,
o homem alegou que se
assustou com a viatura
policial por não ser habilitado e por isso não parou o
carro. O veículo foi liberado
para outro indivíduo após
os fatos.

Traficante que agia na região
do Duas Vendas é preso

Vinicius LIMA

Uma mulher de 51 anos
registrou um boletim de ocorrência em Rio Preto nesta
semana após ser vítima de
um golpe na internet.
Segundo as informações
do boletim, a vítima entrou
em um site de leilões e arrematou um veículo no valor
de R$ 22.969,00. Ela contou
aos policiais que fez uma TED
para o banco dos supostos
vendedores e entrou em contato com eles.
Após tentar entrar em
contato com os vendedores

Um homem de 34 anos
recebeu voz de prisão após
uma denúncia de tráfico de
drogas na noite desta sexta-feira (30). O caso ocorreu
no bairro Duas Vendas em
Rio Preto.
De acordo com o boletim
de ocorrência, os policiais
estavam em patrulhamento
quando receberam uma denúncia anônima de que um
indivíduo estaria vendendo
drogas no bairro Duas Vendas, descrevendo o veículo
que estava sendo utilizado.

que havia acessado não era
oficial.
A mulher contatou o banco, contestando a transferência bancária e o caso foi
encaminhado para polícia.

Motorista
sem CNH foge
e provoca
perseguição

DROGAS

Vinicius LIMA

para saber qual era a previsão de entrega do veículo,
não conseguiu respostas. Ao
entrar em contato com o site
de leilões descobriu que foi
vítima de um golpe e o site

praça e, diante dos fatos, foi
conduzido com algemas para
a Central de Flagrantes.

FOI DETIDO

Ao avistarem o carro, se
depararam com um homem
que indicou aos policiais a
residência do proprietário
do carro. Quando o morador
da residência citada saiu de
casa, foi abordado pela polícia. Ao ser revistado, foram
encontrados com ele R$ 95
e um aparelho celular. Os policiais também descobriram
que havia um mandado de
prisão no nome do acusado.
Questionado se havia
algo ilícito dentro da casa,
o homem confessou que
tinha uma pequena porção
de maconha, mas negou

que vendia drogas e que
tinha apenas para consumo
pessoal. Ao fazer a busca
na casa, os policiais encontraram pedaços de tijolo de
maconha de 656 gramas,
uma pistola de brinquedo
airsoft, um papel com anotações que aparentavam ser
sobre vendas de drogas e R$
700 em dinheiro.
Ao ser perguntado sobre
as anotações, o homem
confessou que vendia maconha. Diante dos fatos,
ele recebeu voz de prisão e
foi levado para a Central de
Flagrantes.

Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901 * E-mail: fatimacruzz@bol.com.br
MOMENTO REPRESENTATIVO - A tenista Naomi Osaka,
23 anos, foi a escolhida para acender a pira olímpica dos
Jogos Olímpicos de Tóquio. Negra, ﬁlha de pai haitiano e
mãe japonesa, ela protagonizou um dos momentos mais
emblemáticos da cerimônia de abertura. Osaka tem quatro títulos de Grand Slam e muitos mais fora das quadras.
Conhecida por se posicionar criticamente contra a discriminação racial, Naomi paralisou um torneio nos EUA para
protestar contra a violência policial direcionada a negros.
Ao convidar a tenista para acender a pira olímpica, as
Olimpíadas de Tóquio passa como mensagem: a marca
das manifestações sociais e a luta por representatividade.
MODA E ALTA-COSTURA - Os cabelos divididos no meio
promete ser a tendência de beleza da próxima temporada.
Direto das passarelas de Paris, o penteado ao meio vem
ganhando destaque e conquistou o gosto da Geração Z. E
a tendência pode acompanhar qualquer estilo - ﬁos esvoaçantes ou lambidos, com visual wet hair, milimetricamente
calculados ou divididos de maneira mais irregular, curtos
geométricos, presos, marcando os contornos de tranças
afro. Em propostas românticas ou looks desaﬁadores.

ANO DA BORBOLETA - 2021 é considerado o ano da borboleta. Como a biologia explica, a transformação da borboleta acontece em quatro fases: o ovo, a larva, a pupa
e o estagio adulto. Até ﬁnalmente ganhar asas e poder
voar, a borboleta passar por varias etapas. As fases da
borboleta faz lembrar a vida: tudo se transforma sempre.
E vale lembrar: toda mudança leva tempo, então respeite
o processo e evolua.

FLEXIBILIZAÇÃO - O Comitê Estadual de Enfrentamento
à Covid-19 formulou um novo decreto governamental que
ampliou o funcionamento de bares e restaurantes até as
23h e a abertura das barracas de praia a partir das 8h. O
decreto, que passou a valer na segunda-feira (26), autoriza também a realização de eventos para até 100 pessoas
em ambientes fechados e até 200 pessoas para ambientes
abertos, seguindo os protocolos de segurança.
ALTA SOCIEDADE - Jocelino Soares e o saudoso médico Domingo Marcolino Braile
HOMENAGEM - No dia 26 de julho, comemoramos o Dia
dos Avós. Ser avô e ser avó, é ser pai e mãe duas vezes...
É amor incomparável, uma joia vinda do céu. Com delicadeza nas palavras e ternura no olhar, vocês são a sabedoria do mundo. Parabéns a todos os avós, vocês são o
retrato do mais puro amor entre pais e ﬁlhos.

FRASE DO DIA - Saudade do Bacana que dizia: “Eu sou
ateu graças a Deus”. Quando passava com seu staff só
olhava não conversava.
SÓ ANO QUE VEM - A Festa do Peão de Boiadeiro de
Barretos não será realizada. A pandemia provocou o adiamento da 65ª edição, no próximo mês de agosto. A mega
festa já foi agendada para 18 à 28 de agosto de 2022, com
shows de Marília Mendonça, Gusttavo Lima e Zé Neto &
Cristiano, entre outros famosos.

FRUTA - Clima seco prejudica a laranja, uma fruta rica em
vitamina C. A laranjas é conhecida por melhorar o funcionamento do sistema digestivo, protege contra doenças
cardiovasculares, controla a pressão alta, ajuda a controlar a glicemia, fortalece o sistema imunológico, entre outros benefícios.

São José do Rio Preto, domingo
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NESTA SEMANA

Saúde já tem 82% das doses
para vacinar de 25 a 27 anos

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Saúde de Rio
Preto informou que vai vacinar
o público de 25 a 27 anos na
próxima semana. Para realizar
a imunização, o município receberá 11.440 doses da vacina
no sábado (31), o equivalente
a 82% do público dessa faixa
etária.
A vacinação será feita de
forma escalonada, sendo que na
segunda-feira (2) serão imunizadas as pessoas de 27 anos. Na
terça-feira (3) será a vez dos 26
anos e na quarta-feira (4) serão
vacinados os de 25 anos. Esse
público poderá se imunizar nas
unidades de saúde, das 8h às
14h, e na Swift, das 8h às 16h.
É necessário apresentar documento com foto e CPF, além de
comprovante de residência de
Rio Preto.
A vacinação de segunda
dose continua na semana que
vem apenas nas unidades de
saúde, das 8h às 14h. Para ser
vacinado, é necessário apresentar o documento pessoal,
comprovante de residência e
comprovante de vacinação.

SEGUNDA DOSE - O
número de faltosos para a se-

Sérgio SAMPAIO

Saúde já tem 82% das doses para vacinar faixa de 25 anos
gunda dose chegou a 6.249
pessoas. Os faltosos devem
comparecer a uma unidade de
saúde de segunda a sexta-feira,
das 8h às 14h, e completar o
esquema vacinal.
“Precisamos que as pessoas
voltem para tomar a segunda
dose. Em alguns países com a

circulação da variante delta, a
segunda dose torna-se muito
importante para essa proteção.
A primeira dá um percentual de
eficácia, mas é a segunda que
garante uma proteção maior”,
afirmou a gerente da vigilância
epidemiológica Andreia Negri durante a live desta sexta-feira (30).

Até o momento, Rio Preto
aplicou 421.648 doses da vacina contra a Covid-19, sendo
292.089 primeiras doses (65%
de cobertura vacinal) e 118.009
segundas doses (28% de cobertura vacinal). Outras 11.551
pessoas foram imunizadas com
doses únicas.

Astrônomo de Harvard
considera vital que estudemos
seriamente os OVNIs
O famoso astrônomo de Harvard e escritor best seller Avi
Loeb, é um dos poucos cientistas que busca incentivar que os
cientistas possam nadar nas águas profundas do fenômeno
OVNI. Em sua iniciativa para divulgar esse novo campo científico,
ele arrecadou mais de 1,7 milhão de dólares no Projeto Galileo.
O plano de Loeb é usar o Observatório Vera C. Rubin, para
estudar objetos interestelares que entram em nosso sistema
solar. Além disso, o projeto prevê a construção de uma rede de
pequenos telescópios, em grupos de dois, que podem fotografar
e determinar a distância de tudo o que vêem em nossa atmosfera, inclusive os OVNIs(Objetos Voadores Não Identificados)
que são constantemente vistos por todo planeta.
A comunidade científica trata o projeto como simples apelo
para agradar a público incrédulo, o que é rebatido por Loeb
como preconceito inútil e míope. Os críticos em sua maioria
reconhecem as credenciais de Loeb, e que sua busca seria
uma inclinação contra a corrente que luta contra a divulgação
ufológica. Essa visão sobre seu trabalho surgiu com sua opinião
pouco ortodoxa de que o objeto chamado Oumuamua que veio
de fora do sistema solar seria um pedaço de nave interestelar
alienígena, principalmente devido ao seu formato alongados
raramente visto em asteróides ou demais corpos celestes vistos.

PANDEMIA

Covid já contaminou um em cada cinco rio-pretenses
Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto informou que registrou nesta sexta-feira (30)
mais 165 casos de Covid-19,
totalizando 93.101 casos.
Com isso, o coeficiente de
incidência chegou a 20.022
casos a cada 100 mil habitantes, ou seja, um em cada
cinco rio-pretenses já testou
positivo para a doença.

Apesar de 20% da população já ter tido contato com
o vírus, o município tem apresentado queda nos casos. A
média móvel de casos leves
atualmente é de 117 por dia.
“Neste momento a pandemia
está estável, porém com 117
casos por dia, ela não acabou.
Todas as medidas devem ser
mantidas para que a taxa
de ocupação reflitam isso.
Quanto menos casos tivermos,

menos internações e consequentemente menos óbitos”,
afirmou a gerente da vigilância
epidemiológica, Andreia Negri.
A Saúde também confirmou mais quatro óbitos pela
Covid-19, chegando a 2.656
mortes, com uma taxa de letalidade de 2,8%. O número
de curados chegou 84.152,
o equivalente a 90,3% dos
casos.
Atualmente Rio Preto regis-

tra 582 pacientes internados
com síndrome respiratória
aguda grave (SRAG), com 305
na UTI e 277 na enfermaria,
sendo 265 residentes de Rio
Preto e 317 de outros municípios da região. Dentre os casos
já confirmados com Covid-19,
são 446 internações, com 255
na UTI e 191 na enfermaria. A
taxa de ocupação em leitos de
UTI de Rio Preto é de 62% e na
região é de 62,5%.

TOMARAM ASTRAZENECA

Rio Preto abre cadastro para grávidas que
tiveram segunda dose suspensa

Da REDAÇÃO

Divulgação

A Secretaria de Saúde
de Rio Preto abre nesta
sexta-feira, 30, cadastro
para as gestantes que
receberam apenas a primeira dose da vacina
AstraZeneca e não puderam concluir o esquema
vacinal pela contraindicação de utilização do
imunizante pela Anvisa e
Ministério da Saúde em
maio de 2021.
Por isso, o cadastro
servirá para que a Secretaria de Saúde quantifique
o número de gestantes
que recebeu apenas a
primeira dose de AstraZeneca e faça a convocação
para agendar a segunda

dose com o imunizante
Pfizer.
A medida segue reco-

mendação da Secretaria
Estadual de Saúde para
que mulheres grávidas ou

no puerpério (até 45 dias
do pós-parto) que tenham
recebido apenas a primeira
dose da vacina AstraZeneca há 12 semanas ou
mais recebam uma dose
da vacina Pfizer mediante
assinatura do termo de
ciência.
Para receber a segunda dose, será necessário
apresentar documento
com foto e CPF, comprovante de residência de Rio
Preto e comprovação da
gravidez (cartão do pré-natal ou laudo médico)
ou do puerpério (certidão
de nascimento da criança).
O link do cadastro está
disponível em: www.riopreto.sp.gov.br/gestantes

FRIO

Com a divulgação do recente relatório lançado no Congresso
dos EUA sobre UAP (fenômenos aéreos não identificados), Loeb
virou o defensor número 1 entre os cientistas, defendendo a
abertura de todos relatórios, e o projeto Galileo seria exatamente o manifesto científico da nascimento oficial da Ufologia,
e estudar todos objetos registrados com todo rigor e ciência
legítima. Depois de mais 7 décadas de desprezo pela Ufologia,
finalmente todos nós estudiosos do fenômeno OVNI, teríamos
um cientista de peso na causa. A Ufologia, ao contrário do que
muitos pensam, é um assunto sério e deve ser abordado sem
noções preconcebidas ou opiniões baseadas na pobre evidência
de OVNIs do passado.
Mas uma estratégia alternativa do SETI é procurar artefatos
que sociedades altamente avançadas possam ter construído.
Essa é certamente uma abordagem legítima para descobrir
alienígenas, e que não depende de um sinal que chega até
nós quando o procuramos. Ele também observa o fato de que
o universo tem três vezes a idade da Terra. Consequentemente,
deve haver inteligência na galáxia em um nível que está milhões
ou bilhões de anos além do nosso. Talvez essa inteligência
realmente tenha interesse em enviar hardware para outros
sistemas estelares.
O projeto Galileo é mais do que um tiro no escuro, pois lança luzes no meio da escuridão que colocaram a Ufologia, que
mesmo muito difundida na mídia, é tratado por muitas pessoas
como um estudo excêntrico e nada mais. Com o sucesso de
seu livro Extraterrestre, Loeb garantiu financiamento privado e
tem a capacidade intelectual para garantir o rigor científico do
projeto, e todos nós divulgadores da Ufologia devemos exaltar
sua coragem e admirar seus esforços, mesmo no meio de tantos
céticos, e parafraseando a famosa série: “Audaciosamente indo,
aonde nenhum homem jamais esteve”.
A coluna Fronteiras da Astronomia é uma iniciativa do CARP
(Clube de Astronomia Rio Preto) e tem como objetivo abordar
todas as áreas relacionadas à Astronomia.
Wagner Soeiro é escritor, palestrante e professor especialista em ensino de Geografia e Astronomia
Contato: wsoeiro@gmail.com
Divulgação

Governo entrega 2,1 mil cobertores a
20 municípios da região de Rio Preto

Da REPORTAGEM

O Governo do Estado de
São Paulo, por meio do programa Noites Solidárias e da
campanha Inverno Solidário,
realizou ao longo dessa semana a entrega de 2.100
cobertores para a população
em situação de rua em 20
municípios da região de São
José do Rio Preto.
“Esta é mais uma ação
da força-tarefa gigantesca
que o Estado de SP está
realizando em prol da população em situação de rua
neste momento de baixas
temperaturas”, destacou

Célia Parnes, Secretária de
Desenvolvimento Social do
Estado de São Paulo.
Além disso, a Secretaria
Estadual de Desenvolvimento
Social viabilizou a abertura
de 95 novas vagas em alojamentos provisórios para a população em situação de rua
na região de São José do Rio
Preto. Esse número soma-se
as 1.892 vagas já existentes
nos abrigos dos municípios
de Catanduva, Icém, Itajobi,
Jaci, Jales, José Bonifácio,
Mirassol, Nova Granada,
Novo Horizonte, Santa Fé do
Sul, São José do Rio Preto,
Tanabi e Votuporanga.

Ao total, neste ano, o Estado investiu R$ 3,7 milhões na
abertura de 2 mil novas vagas
de alojamento provisório à
população em situação de rua
em 134 municípios paulistas.
Na última quarta-feira (28/7)
o Governo de SP lançou o
programa Noites Solidárias
para garantir acolhimento,
proteção social e segurança
alimentar às pessoas em situação de rua durante a forte
onda de frio que chegou ao
estado.
A campanha Inverno Solidário irá entregar 2 toneladas
de agasalhos, mais de 83
mil cobertores e 23 mil pares

de meias que vão aquecer e
amparar nas noites frias que
estão chegando nos munícipios paulistas. A distribuição é
feita pelo Fundo Social de São
Paulo (FUSSP) e municípios.
Os municípios que receberam os cobertores foram:
Adolfo; Bady Bassitt; Bálsamo;
Cedral; Ibirá; Ipiguá; Jaci;
José Bonifácio; Mirassol; Mirassolândia; Monte Aprazível;
Neves Paulista; Nipoã; Orindiúva; Palestina; Potirendaba;
São José do Rio Preto; Tanabi;
Ubarana e Zacarias. Todas
receberam 100 unidades,
com exceção de Rio Preto que
recebeu 200.

Governo entrega 2,1 mil cobertores a 20 municípios da
região de Rio Preto

São José do Rio Preto, domingo
1° de agosto de 2021

SOS CONSUMIDOR

Jornal

O CONSUMIDOR
PODE PEDIR O
ESTORNO DO
PIX EM CASO DE
FRAUDE?
Divulgação

A PARTIR DE HOJE ESTÁ
VALENDO A LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)
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VAZAMENTO DE
DADOS PESSOAIS: SAIBA
COMO PROTEGER SUAS
INFORMAÇÕES - Parte III
Divulgação

Divulgação

O

PIX já virou um sucesso
entre consumidores,
no entanto, essa mesma
popularidade já foi notada por
outro público: os fraudadores do
PIX.
No mês passado, o Procon-SP
notificou 11 bancos após falha
na segurança dos aplicativos das
companhias. Em linhas gerais,
o golpe funcionaria da seguinte
maneira: os criminosos miram
as pessoas que usam o celular ao
ar livre. Eles furtam o aparelho
ainda destravado dos distraídos e
rapidamente enviam pedidos de
transferência de PIX para a lista
de amigos do verdadeiro dono do
celular.
No entanto, essa foi apenas uma
das formas de fraude relacionadas
ao PIX. Existem muitos outros.
Em meio a crescente onda de
crimes contra o consumidor e
contra a ordem financeira, fica uma
pergunta: afinal, o consumidor
tem o direito de pedir o estorno do
dinheiro em caso de fraude?
A resposta é sim, porém isso vai
começar a funcionar de fato apenas
em novembro.
De acordo com Banco Central, a
partir do dia 16 de novembro de
2021 qualquer vítima de fraude no
PIX poderá solicitar a devolução
do dinheiro, desde que fique
comprovado a fraude.
O Banco Central explica que
os bancos já adotam alguns
procedimentos baseados em
outras fraudes bancárias, mas não
especificamente sobre o PIX.
“Enquanto o mecanismo especial
de devolução não entra em vigor, as
instituições envolvidas utilizam-se
de procedimentos operacionais
bilaterais para tratar os casos”,
informa a nota.

De olho nos sites e aplicativos falsos

P
DA LEI

RIMEIRO
DESAFIO:
ENSINAR O
SIGNIFICADO

Os desaﬁos da Lei para
consumidores, empresas e
o poder público é mostrar
a importância da norma. E
eles não são poucos. Um
deles é justamente aumentar
a legitimidade da norma na
sociedade ou que seja uma
norma que o consumidor
utilize no cotidiano.
O que está em pauta é,
aumentar o patamar de
legitimidade da lei de proteção
de dados, gerando assim
a conﬁança do cidadão,
consciência no sentido de
que as pessoas vão ter que
defender os seus direitos e,
caso ele seja prejudicado ou
desrespeitado com base na lei,
que essa mesma pessoa tenha
uma estrutura jurídica opcional
para resolver o problema. Se

ele for prejudicado, que ele
não tenha apenas a saída do
Judiciário.
Outro desaﬁo da LGPD diz
respeito às empresas. Muitas
ainda não se adaptaram à
norma e diﬁcilmente estarão
prontas a partir de hoje,
quando efetivamente começam
as primeiras aplicações de
multas.
Uma das consequências
desse desconhecimento ou
preocupante desinteresse das
empresas será a judicialização
com base na lei.
No entanto, a situação
pode ser mais grave do que
se imagina. Pois existe o
risco do surgimento de um
momento único e situação
crítica que pode resultar
um grande volume de
processo, maior que a mera
judicialização.
A história da defesa
do consumidor possui
diversos exemplos de
hiperjudicialização. Uma
delas foram as ações que
contestaram os cadastros de
proteção de crédito. O volume
foi grande e o caso foi parar
no Supremo Tribunal Federal
(STF), que decidiu que os
cadastros poderiam funcionar,
desde que obedecessem aos
limites do CDC e de outras
leis.
Vamos destacar as diferenças
bastante relevantes entre
a LGPD e as normas
consumeristas. Além de vários
instrumentos de proteção e
de Direito do Consumidor,
a LGPD é uma norma que
possui instrumentos que
vão poder ser utilizados para
reconhecer a legitimidade do
uso dos dados. Ela permite o
uso de dados, mas com regras.
Não há o que temer, desde que
a lei seja obedecida.
Proteção de dados pessoais nas
relações de consumo
Com o advento da internet,
tivemos o impulsionamento
da tecnologia e
consequentemente uma forte
mudança nos principais ativos
de nossa sociedade (agora
conhecida como sociedade da
informação). A base dessa

nova sociedade é mantida
por informações, as quais.
muitas vezes, dizem respeito
sobre nós, titulares de dados
pessoais.
Atualmente é muito comum
acessar produtos que em
um primeiro olhar, parecem
“gratuitos”, bastando para
o respectivo consumo, o
fornecimento de algumas
informações pessoais, como
nome, ou CPF, dentre outros
dados. Pois bem, o que parecia
ser inovador, não passa de uma
nova realidade para as relações
de consumo. Atualmente,
tais relações, quase que
majoritariamente, são
estabelecidas no meio digital e
grande parte destas, em novo
formato, como é o caso da
oferta de produtos ou serviços,
sem que haja a contraprestação
pecuniária, bastando somente
o fornecimento de dados
pessoais.
Percebemos portanto, que
dados pessoais ganharam
um valor quase equiparado
a uma nova moeda e assim
sendo, é necessária uma
regulação capaz de impor
limites e restrições ao uso
dessas informações, evitando
que nós titulares de dados, ao
ceder de forma abundante,
percamos o controle de
nossas próprias informações.
Neste contexto, temos a
LGPD , com o intuito de
ordenar, em conjunto com
o Código de Defesa do
Consumidor, essas nova
realidade para as relações de
consumo.
Por ﬁm, gostaria de chamar
atenção para algumas
recomendações sobre
uma eventual tendência
de judicialização. Isso não
acontece somente pela
má formulação do nosso
ordenamento jurídico ou da
nossa tradição jurídica. Em
grande parte, isso é verdade.
Muitas vezes a judicialização
acontece em setores que
falharam ou demoraram
para entender tendências e
demandas do Consumidor
de titular de dados. É preciso
mudar essa mentalidade.

Os sites e aplicativos falsos são desenvolvidos para
parecer autênticos, então é bem comum ver ícones
de certiﬁcados de segurança no rodapé ou muitas
informações na seção de contatos, uma forma de tentar
passar conﬁança.
Por isso, ao buscar um app, é importante ler as
avaliações positivas e negativas antes de fazer
o download, que deve ser feito sempre através
da plataforma oﬁcial. Acesse o site oﬁcial do
desenvolvedor do aplicativo e clique no link que irá te
direcionar para o app na loja de aplicativos.
No caso de sites, principalmente de compras, para
conﬁrmar sua identidade observe o domínio. Por
exemplo, aqui no Idec, as comunicações oﬁciais da
organização sempre estarão no domínio idec.org.
br. Outra coisa fácil de reparar é a velocidade de
carregamento da página, sites falsos muitas vezes
são hospedados em servidores de baixa qualidade e
demoram pra carregar.
Ainda, sites que tenham adotado o SSL, uma medida
de segurança que ajuda a evitar a interceptação de
dados, podem ser identiﬁcados pelo HTTPS na barra
de navegação acompanhado do cadeado verde. E tem a
plataforma “Posso conﬁar?”, criada por uma empresa
de monitoramento de ameaças digitais para ajudar a
identiﬁcar sites falsos.
DICA EXTRA: Um dos golpes que pode ser aplicado
com o megavazamento de dados de brasileiros é o
saque do FGTS dos trabalhadores.
A forma mais eﬁcaz de se prevenir ou consultar se você
foi vítima desse golpe é consultando o aplicativo oﬁcial
da Caixa Econômica Federal, lá você pode cadastrar
uma conta bancária e, caso um golpista tente sacar o
dinheiro portando seu CPF, o saldo vai para a sua conta,
não para a dele. Consulte saques no extrato do seu
FGTS e monitore a movimentação do seu benefício.
E LEMBRE-SE: é possível checar se há manifestações
fraudulentas com seus dados bancários na ferramenta
Registrato, do Banco Central. Caso reconheça alguma
transação estranha, faça um boletim de ocorrência.
Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

São José do Rio Preto, domingo
1° de agosto de 2021
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Jornal
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LEVANTAMENTO

De 16 cidades na região, apenas duas
perdem empregos no primeiro semestre

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O DHoje traz uma reportagem exclusiva sobre a geração
de empregos na região. Com
base nos dados do mês de junho do Caged (Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados), divulgados na semana,
foi possível realizar um balanço
sobre a empregabilidade neste
primeiro semestre de 2021.
A maioria das cidades vizinhas à Rio Preto conseguiu
apresentar um índice positivo
na geração de empregos. Mirassol foi a que teve melhor
desempenho. Foram 4.056
contratações e 3.281 demissões nos seis primeiros meses

do ano, resultando na criação
de 775 posto de trabalho.
No mesmo período do ano
passado, a cidade tinha um
déficit de 327 vagas perdidas.
O comércio foi o que teve o
melhor saldo, com 355 empregos gerados, mas a indústria
apresentou o maior número de
contratações com 1.478.
“Estamos muito felizes com
estes dados positivos. Mostra
que a nossa economia local
está voltando a crescer. Muitos
empresários se reinventaram,
se fortaleceram e ganharam
força para realizar os investimentos necessários em seus
empreendimentos”, declarou
o prefeito de Mirassol, Edson
Ermenegildo.

“

Com o atual cenário de
pandemia era difícil prever
aumento nos empregos,
porém as ações adotadas
pela administração
foram efetivas neste
momento, e Cedral, que
já estava sendo procurada
pelas empresas, agora
é ainda mais

Para o prefeito, a vacinação
foi um dos principais fatores possibilitaram a retomada
econômica. “Alguns fatores
que melhoraram a geração de
empregos foi a retomada da
economia de forma segura, em
meio a pandemia da Covid-19.
Com o aumento da população
imunizada e a diminuição da
circulação do vírus, estamos
muito otimistas com o aumento
na geração de empregos para o
2º semestre”, comentou.
A Prefeitura de Mirassol
também informou que, em
parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador, está
lançando no site www.mirassol.
sp.gov.br o Banco de Currículos,
aonde o trabalhador vai poder
cadastrar de forma on-line seu
currículo e o empresário terá

”

a oportunidade de cadastrar a
vaga de emprego. O objetivo é
fortalecer o elo entre empregador e trabalhadores.
Quem também se destacou no Caged neste primeiro
semestre foi Cedral, que teve
2.550 admissões e 1.845 demissões, criando 705 postos
de trabalho. O carro chefe no
município foi o setor de serviços, responsável por 85% dos
empregos criados no período.
“Com o atual cenário de
pandemia era difícil prever aumento nos empregos, porém
as ações adotadas pela administração foram efetivas neste

momento, e Cedral, que já
estava sendo procurada pelas
empresas, agora é ainda mais.
Temos observado uma crescente demanda, principalmente no
setor industrial. Busco sempre
incentivar e facilitar a vinda de
novas empresas e a expectativa
é que no segundo semestre
algumas possam já estar operando”, afirmou o prefeito de
Cedral, Paulo Ricardo Beolchi,
o Janjão.
Das 16 cidades analisadas,
apenas Bady Bassitt e Uchoa
tiveram mais demissões do que
admissões. Bady contou com
1.085 contratações e 1.194

desligamentos, tendo 109
vagas perdidas. A queda foi puxada pelo setor de construção,
que teve 315 postos perdidos.
Já Uchoa, com 78 vagas perdidas, teve a indústria como setor
com o pior desempenho, com
84 postos perdidos.
Assim como Mirassol e Cedral, Olímpia (545), Nova Granada (544), Mendonça (332),
Monte Aprazível (322), Tanabi
(314), Bálsamo (301), Guapiaçu (275), Ubarana (249),
Mirassolândia (239), Urupês
(185), Ipiguá (153) e Potirendaba (100) tiveram o saldo
positivo.

REESTRUTURAÇÃO

INVESTIMENTOS

Estado corta atendimento a
centros da Fundação Casa;
um deles em Tanabi
Da REPORTAGEM

Região de shopping terá
empreendimento de R$ 109 mi
Da REPORTAGEM

A Hugo Engenharia anunciou um novo empreendimento
para o segundo semestre em
São José do Rio Preto: o Alameda Iguatemi. O projeto é
resultado de uma parceria com
o shopping Iguatemi e será
construído dentro da área do
centro de compras, em frente
ao espaço figueira, oferecendo
aos moradores livre acesso ao
empreendimento.
A fachada será em chapa
metálica perfurada em aço e
com guarda corpo em vidro. A
criação foi feita com exclusividade pelo escritório internacional ACIA Arquitetos, que possui
projetos em mais de 40 países,
como Itália, França, Estados
Unidos, Emirados Árabes e,
claro, Brasil.
“A arquitetura do projeto,
além de ter a função de entregar uma obra bonita esteticamente, tem um papel fundamental na funcionalidade do
espaço com foco em promover
o bem-estar e a qualidade de
vida dos futuros residentes. Por
isso, buscamos um escritório

A fachada
será em chapa
metálica
perfurada em
aço e com
guarda corpo
em vidro

de renome internacional que
pudesse entregar um serviço
que representa uma responsabilidade de inquestionável
dimensão cultural e social”, afirmou Hilton Hugo Fabbri, diretor
de Novos Negócios e Incorporação da Hugo Engenharia.
Com VGV estimado de R$
109 milhões, o nome Alameda Iguatemi define o conceito
do empreendimento. O termo
“alameda” classifica ruas densamente povoadas por árvores
e dedicadas, principalmente,
ao trânsito de pessoas e como
espaço de convivência. E são

esses benefícios que o projeto
vai oferecer para seus residentes, permitindo um espaço
conectado com a natureza,
proporcionando qualidade de
vida e bem-estar, com todos
os atrativos urbanos no seu
entorno.
Com uma área total construída de mais de 24 mil metros
quadrados, o Alameda Iguatemi
contará com 21 pavimentos
e 164 apartamentos entre
78,41m² a 92,80m². Serão
15 opções de plantas com três
tipos de acabamentos, além de
20 áreas de convivência, lazer
e conveniência.
Outro destaque é o rooftop,
uma tendência no mercado
imobiliário atual que dá novo
significado ao telhado dos
empreendimentos, oferecendo
um espaço de lazer e conforto.
O rooftop contará com piscina
aquecida, bar, longe, vestiário,
banheiros, deck molhado e uma
vista panorâmica do entorno.
Para saber mais sobre o
Alameda Iguatemi acesse www.
hugoengenharia.com.br ou fale
com o atendimento digital no
número (17) 99212 2833.

Para racionalizar o uso dos
recursos públicos, o Governo
do Estado de São Paulo, por
meio da Secretaria da Justiça
e Cidadania (SJC), suspendeu
o atendimento em 23 centros
socioeducativos da Fundação
CASA em 13 cidades.
Na região de Rio Preto,
estão na lista os centros CASA
de Semiliberdade de Fernandópolis e CASA Tanabi, em
Tanabi. Ao todo, 122 centros,
localizados em 47 municípios,
continuam em pleno funcionamento. A Fundação CASA, entidade vinculada à SJC, passa
por reestruturação interna.
As suspensões aconteceram para otimizar o uso dos
recursos materiais, humanos e
financeiros da Instituição, devido à crise orçamentária causada pela pandemia da Covid-19.
Além disso, São Paulo registra
queda no número de atendimentos no regime fechado:
em 27 de dezembro de 2018,
eram 7.625 adolescentes;
em 30 de julho deste ano, o
número caiu para 5.090, uma
queda de 33,2%.
Em São Paulo, a Fundação
CASA executa as medidas
socioeducativas de internação
e semiliberdade, assim como
os programas de internação
provisória (período de até 45
dias em que o adolescente
aguarda a sentença do Poder
Judiciário), atendimento inicial
(atenção realizada logo após a
apreensão) e internação sanção (período de até 90 de privação de liberdade que o jovem
ter por descumprimento de
outra medida socioeducativa).
O processo de reestruturação acontece desde o segundo
semestre de 2020, com a redução de 11 para oito divisões
regionais, responsáveis pela
supervisão do atendimento. A
execução da medida socioeducativa continua descentra-

lizada, como prevê o Estatuto
da Criança e do Adolescente
(ECA). As suspensões de funcionamento ocorreram paulatinamente.
“Nós continuamos o atendimento aos adolescentes
conforme prevê a legislação
brasileira, com atividades pedagógicas, uma agenda completa
diária, mas seguindo princípio
constitucional de uso eficiente
dos recursos públicos”, explica
o secretário da Justiça e presidente da Fundação CASA,
Fernando José da Costa.
“Mantemos diálogo com o

Poder Judiciário sobre as suspensões, além de nos adequarmos às diretrizes do Governo
do Estado de São Paulo, que
realizou estudos e planeja a
racionalização dos gastos para
enfrentar as consequências
econômicas da pandemia”,
acrescenta Fernando José da
Costa.
Os centros socioeducativos
ficam com as atividades suspensas temporariamente, mas
com as estruturas mantidas,
podendo cada local ser reativado assim que houver aumento
da demanda na região.

VEJA OS LOCAIS E CENTROS
São Paulo: CASAs Vila Conceição, Encosta Norte, Fazenda do Carmo, Rio
Nilo, Novo Horizonte, Guaianazes II,
Feminina Parada de Taipas, Arpoador,
Cedro e Nova Aliança;
Ferraz de Vasconcelos: CASAs Ferraz
de Vasconcelos I e Ferraz de Vasconcelos II
Jundiaí: CASA Dom Gabriel Paulino
Bueno Couto;
Franco da Rocha: CASA Rio Negro;
Bragança Paulista: CASA Bragança
Paulista;
Mogi Mirim: CASA de Semiliberdade
de Mogi Mirim;
Santos: CASA Santos;
Itanhaém: CASA Itanhaém;
Ribeirão Preto: CASA Ouro Verde;
Fernandópolis: CASA de Semiliberdade
de Fernandópolis;
Iaras: CASA Madre Teresa de Calcutá II;
Tanabi: CASA Tanabi;
Rio Claro: CASA Escola Rio Claro

A
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Fechada Conveção do setor de Móveis
Negociações foram complicadas - porém graças ao luta dos sindicatos de trabalhadores envolvidos todas as cláusulas foram manteidas até
abril de 2022. O Siticom negocia em conjunto com sindicato de trabalhadores de Mirassol - Tíquete Alimentação passa a valer em agosto

Sindalquim
inicia entrega
de brindes

Sérgio SAMPAIO - Foto: Ilustrativa
amaralsampaio@hotmail.com

O Siticom (Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
da Construção e Mobiliário)
fechou a Convenção Coletiva
do setor de Móveis 2021.
Segundo Nelson Ioca, as
negociações foram complicadas, mas no final foi conquistado um reajuste de 8,5%.
As empresas que fizeram a
antecipação de 7% em maio
terão de fazer um complemento para chegar aos 8,5% e
aquelas que não concederam
nada terão que fazer o reajuste
de uma vez a partir de 1º de
julho.
A partir desta última data
o piso normativo dos trabalhadores do setor Moveleiro passa
para R$ 1.627,50.
Por sua vez o Tíquete Alimentação vai para R$ 326,00
a partir do dia 1º de agosto.
Ioca salienta que além de
conseguir reajuste superior a
inflação acumulada que foi
7,59% a grande vitória nesta
negociação foi a manutenção
de todas as cláusulas da Convenção anterior. “Conseguimos
manter inclusive a cláusula do
31º dia – onde o trabalhador
recebe um dia a mais no seu
salário quando o mês tem 31
dias”, finalizou o presidente do
Siticom.

Diretores e funcionários do sindicato estão
percorrendo as empresas para entregar o brinde
deste ano. A previsão é concluir a entrega até dia
13 de agosto

BENEFÍCIO: Salão de

Beleza dos Frentistas

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

O

Salão de Beleza dos
frentistas está funcionado a todo vapor e atendendo
os trabalhadores e seus dependentes nos horários habituais.
O atendimento é feito em
dias e horários alternados de
segunda a sexta-feira.
O Salão de Beleza que fica
na sede do Sindicato dos Frentistas em Rio Preto, atende os
associados as terças e quintas-feiras das 8h00 às 13h00 e as
segundas, quartas e sextas-feiras das 13h00 às 18h00.
Informações e agendamento
pelo telefone 17 3219-9400.

Rancho da Saúde
em Três Fronteiras
volta a funcionar

Sérgio SAMPAIO - Foto: Sindalquim
amaralsampaio@hotmail.com

Os diretores e funcionários do
Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Fabricação
do Álcool, Químicas e Farmacêuticas) percorreram desde a última
segunda-feira (26) diversas empresas do setor do Etanol e do Químico
para iniciar entrega do brinde do Dia
dos Pais que este ano é uma caneca
térmica personalizada. Nos próximos dias outras usinas e empresas
dos setores: Químico, Farmacêutico
e da Reciclagem também serão
visitadas.
Segundo João Pedro Alves Filho,
presidente do sindicato, a previsão
é entregar cerca de 8 mil canecas,
isso porque não somente os papais
irão receber o brinde, mas sim todos
os homens que fazem parte das
quatro categorias representadas

pelo sindicato.
“É gratificante, eles (trabalhadores) estão falando que o brinde
é de ótima qualidade e estão
elogiando”, salientou Alves Filho.
Agenda: A partir de segunda-feira (02) as visitas serão feitas:
em duas unidades da Cofco (Meridiano e Sebastianópolis do Sul),
Alcoeste (Fernandópolis), Colombo
(Santa Albertina e Palestina), Nardini (Vista Alegre do Alto).
Por sua vez a previsão é concluir
a entrega para os trabalhadores do
setor Químico, Farmacêutico e da
Reciclagem a partir do dia 09 de
agosto. O sindicalista salienta que
são mais de 100 empresas e por
isso vai demorar um pouco mais.
Entrega:A previsão é concluir
as entregas até o dia 13 de agosto.

Motoristas da
Constroeste terão
reajuste dos salários
RANCHO DA SAÚDE- Espaço de Lazer

Reversas devem ser feitas pelo telefone do
SinSaúde 17 3211-2525
Sérgio SAMPAIO - Foto: SinSaúde
amaralsampaio@hotmail.com

O Rancho da Saúde no
município de Três Fronteiras
(189,2 km de Rio Preto)
voltou a funcionar após
meses fechados devido às
restrições impostas para a
contenção da proliferação
da Covid-19 no Estado.
Segundo Reinaldo Dalur,
presidente do SinSaúde
(Sindicato dos Empregados
na Saúde de Rio Preto e
região), a liberação das
reservas é de 40% do espaço, conforme informação
conseguida junta a Prefeitura de Três Fronteiras, com
isso dois chalés poderão ser
utilizados pelos associados
da SinSaúde.
Restrições – por conta
das restrições cada chalé
poderá receber momentaneamente apenas 6 pessoas.

“A liberação é importante
neste momento que o trabalhador da Saúde está exausto, ele
precisa do lazer, precisa sair um
pouco deste foco, então nada
mais justo do que ele desfrutar
do que é dele (Rancho da Saúde)”, salientou Dalur.
O Rancho pode ser reservado
para ser utilizado todos os dias
da semana e as reservas devem ser feitas pelo telefone do
sindicato 17 3211-2525 – das
8h00 às 16h00 de segunda a
sexta-feira.
Conheça mais: os trabalhadores da Saúde que não conhecem o espaço podem visitar o
local por meio das fotos e um
vídeo de apresentação que está
disponível no site do SinSaúde
Rio Preto:
www.sindsauderiopreto.
org.br
Link Rancho Saúde: https://
www.sindsauderiopreto.org.br/
lazer/pousada-sinsaude-em-tres-fronteiras-33

Sérgio SAMPAIO Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com

Promoção Mês dos Pais
Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com

O Sincomerciários (Sindicato
dos Empregados no Comércio)
abriu uma nova promoção para
os associados da entidade desta
vez exclusivamente para os
papais em comemoração ao
Dia deles celebrado no mês de agosto.
Segundo Márcia Caldas, presidente do sindicato,
todos os comerciários titulares sócios e os sóciosusuários poderão participar da promoção – para
concorrer os mesmos deverão realizar durante todo o mês de agosto qualquer tipo
de procedimento no Salão de Beleza Masculino (corte de cabelo ou barba) – ao
utilizar o salão o papai receberá um cupom para participar de um sorteio que vai
acontece no final de mês de agosto.
Prêmios – serão três papais que serão premiados, sendo o 1º prêmio um Vale
Compras no valor de R$ 500,00 – o 2º uma Caixa Térmica e o 3º um Kit Churrasco.
O Salão fica no Centro de Benefícios do Sincomerciários na Rua Luiz Antônio da
Silveira, 717, Boa Vista, o telefone para o agendamento dos procedimentos é o 17
3214-7171 ou 3214-7172.
Funcionamento - de terça a sexta-feira das 8h00 às 20h00 e aos sábados das 8h00
às 18h00.

O

Sindicato dos Motoristas de
Rio Preto e região finalizou as
negociações para o reajuste salarial
os motoristas da empresa Constroeste.
Segundo Daniel Rodrigues, presidente
do sindicato, foi conquistado à inflação
cheia do período que deve ser repassada
para os trabalhadores já no próximo
pagamento.
Os trabalhadores envolvidos nestas
tratativas são os que atuam na coleta de
lixo em Rio Preto e na Pedreira em Icém.
Como estes trabalhadores tem como
data base o dia 01º de maio – o INPC (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor) do
período foi de 7,59% percentual que será
repassado para os trabalhadores em uma
única vez.

