
Exportações crescem, mas déficit na 
balança comercial chega a US$ 63mi

COMÉRCIO EXTERIOR EM RIO PRETO

Seleção de base 
convoca jogador 

do América
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OURO
 Time de fute-

bol do Brasil 
bate Espanha 

na final e é 
bicampeão 

olímpico 
conquistan-
do mais um 

ouro.
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Um feliz Dia dos Pais para todos que lutam diariamente pela 
felicidade e bem-estar dos filhos

“
”Do pai, Célio de Oliveira Lima ao lado dos filhos, Felipe, Rodrigo e Vinicius 

DIA DOS PAIS 

O técnico da Seleção Bra-
sileira Sub-15, Dudu Patetuci, 
anunciou lista de jogadores con-
vocados para treinamento. Entre 
os chamados está o atacante 
Laércio, cria do América. Pág.A5

Brasil é ouro na 
canoagem de 

velocidade
Isaquias Queiroz venceu 

com folga a prova na canoa-
gem de velocidade e conquis-
tou o inédito ouro. É  a sua 
quarta medalha em Olimpía-
das.    Pág.A5

São José do Rio Preto apre-
sentou um crescimento de 
20% nas importações e ex-
portações neste mês de julho. 
O município vendeu US$ 2,5 
milhões para o exterior e com-
prou US$ 13,3 milhões. No 
total são US$ 14,8 milhões 
em exportações no ano e US$ 
78,4 em importações, tendo 
um déficit de US$ 63,6 mi-
lhões. Os países que mais ven-
dem para Rio Preto são China 
(39%), Chile (39%) e Estados 
Unidos (7,6%).          Pág.A3

Retorno às aulas 
amanhã deve ter 

10 mil alunos
A Secretaria de  Educação 

de Rio Preto estima que o re-
torno gradual das aulas nesta 
semana deve ter em média 10 
mil alnos da rede municipal de 
ensino.                  Pág.A3

Empresário tem R$ 36,5 mil 
roubados em saidinha de banco

74% das faltas 
na segunda 

dose da vacina 
são de pessoas 
de 40 a 69 anos

Pág. A2

Especialista 
alerta que novos 

hábitos na 
pandemia elevam 

colesterol
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Pauta da Câmara tem nove 
propostas nesta terça-feira

A Câmara de Rio Preto analisa nove 
propostas na 29ª sessão ordinária do 
ano, que será realizada na próxima 
terça-feira. Entre eles, Projeto de 
Lei do Poder Executivo, em primeira 

votação, que altera lei que institui o 
Fundo Municipal de Cultura de São 
José do Rio Preto. A proposta visa fazer 
adequações ao teor da norma às atuais 
necessidades do Município.    Pág.A3

ENCONTRO
Diretoria do 
HB é recebida 
pelo ministro 
da Saúde, 
Marcelo Quei-
roga, em Bra-
sília na última 
sexta-feira, 
para discutir 
projetos.
Pág.A2
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DINOS
Vale dos Dinossauros 
em Olímpia vem se 
consolidando como a 
principal atração tu-
rística do interior; em 
julho recebeu 20 mil 
visitantes. Pág.A7
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74% dos faltosos na segunda 
dose têm de 40 a  69 anos

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto apresentou na 
live desta sexta-feira (6) um 
balanço da cobertura vacinal 
contra Covid-19 no município. 
A pasta destacou o número de 
pessoas que não retornaram 
para tomar a segunda dose 
chegou a 5.022.

Dentre os faltosos, 74% 
estão na faixa de 40 a 69 
anos, sendo que o maior nú-
mero bruto de faltas está entre 
os 60 e 69 anos, com 1.755 
faltosos.  “Principalmente de 
40 a 69 anos, nós temos o 
grande número de pessoas 
que não completaram a se-
gunda dose. É importante que 
essas pessoas procurem as 
unidades de saúde para com-
pletar a vacinação e ficarem 
imunizadas, diminuindo o ris-
co de uma doença grave que 
muitas vezes é letal”, afirmou 
o assessor especial da saúde, 

André Baitello.
Considerando a taxa de 

cobertura de segunda dose, 
apenas as dos maiores de 60 
anos já está em 93,9%. Dos 
50 aos 59 anos são 17,9% 
de cobertura, maior apenas 
do que a do público de 25 a 
29 anos (13,9%), que come-
çaram a ser vacinados nas 
últimas semanas.

Até o momento, a cidade 
já aplicou 448.060 doses, 
sendo 309.984 na primeira 
etapa (69,1% da população) 
e 126.525 na segunda. Além 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

VACINAÇÃO

Divulgação
disso, 11.551 pessoas foram 
vacinadas com dose única, re-
sultando em 29,7% da popu-
lação totalmente imunizada.

“Esse número é importante 
para garantir uma imunização 
adequada da população e 
reduzir as taxas de interna-
ções e óbitos. Quanto mais 
conseguirmos a vacinação 
completa, menos pessoas 
ficarão internadas”, comentou 
Baitello.

A Saúde não confirmou 
a abertura da vacinação de 
novos grupos para a próxima 
semana e segue no aguardo 
de novas doses. A imuniza-
ção de segunda dose seguirá 
sendo realizada nas unidades 
de saúde das 8h às 14h para 
quem precisa tomar Coro-
naVac ou AstraZeneca. Para 
receber a dose é necessário 
apresentar documento com 
foto e CPF, comprovante de 
residência em Rio Preto e 
comprovante de vacinação. Segundo a Saúde, 74% dos faltosos na segunda dose têm de 40 a  69 anos

1.755
Faixa de 60 e 69 
anos que não 
tomaram 2ª dose 
da vacina 

FEDERAL
Diretores do HB 

encontram ministro da 
Saúde em Brasília

Diretores do Hospital de 
Base de São José do Rio 
Preto, foram recebidos pelo 
ministro da Saúde Marcelo 
Queiroga na tarde desta sex-
ta-feira (6), para apresentar 
projetos relacionados à am-
pliação da Radioterapia e ao 
custeio da para Alta Comple-
xidade em Oncologia.

Representando o HB, 
participaram da audiência o 
diretor-executivo do HB, Jor-
ge Fares, Amália Tieco (dire-
tora-administrativa), Robson 
Ribeiro (superintendentes) 
e Jurandyr Bueno (relações 
institucionais). Também par-
ticipou do encontro a dire-
tora do Departamento de 
Atenção Especializada do 
Ministério, Mayra Botelho.

Segundo Fares, a reunião 
foi muito positiva e é fruto 
da visita oficial do Deputado 
Federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) ao Hospital de 
Base no mês passado. Na 
comitiva do parlamentar, es-
tiveram presentes também o 
Deputado Estadual Gil Diniz 
(sem partido) e a vereadora 
paulistana Sonaira Fernan-
des (Republicanos).

“Todos esses expoen-
tes da política nacional 
abraçaram publicamente 
as causas do HB, inclusive 
com postagens em suas re-
des sociais, com uma série 
de adjetivos elogiosos ao 
trabalho desenvolvido em 
São José do Rio Preto que 
é referencial para São Paulo 
e para o Brasil”, salientou o 
Dr Jorge Fares.
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Diretores do HB encontram ministro da Saúde em Brasília

APARELHOS
Mirassol recebe mais dois respiradores

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), re-
cebeu nesta semana dois novos 
respiradores para atendimento 
de emergência à população na 
Unidade de Ponto Atendimento 
(UPA).

Com isso, o município conta 
com o total de nove respirado-

res, sendo oito estacionários e 
um de transporte, no combate 
ao Covid-19.

“Os respiradores estacioná-
rios serão instalados no setor 
de emergência da UPA 24 ho-
ras para atendimento exclusivo 
de pacientes de Mirassol que 
necessitarem deste suporte”, 
explicou o diretor do DMS, 
Frank Hulder de Oliveira.

Da REDAÇÃO 

PREVENÇÃO

Especialista alerta para hábitos na 
pandemia que elevam o colesterol

Em níveis elevados, o coles-
terol é um dos grandes respon-
sáveis pelas doenças cardio-
vasculares, principais causas 
de mortalidade no Brasil. Mais 
de 380 mil brasileiros morrem 
por ano vítimas de problemas 
no coração, veias e artérias 
e cerca de 14 milhões têm 
alguma doença no coração, 
segundo a Sociedade Brasileira 
de Cardiologia.

Este quadro preocupante 
pode estar sendo agravado 

com a pandemia, de acordo 
com a médica cardiologista 
Brunna Priscylla Américo Car-
valho, do Instituto de Moléstias 
Cardiovasculares (IMC) de Rio 
Preto.

“A pandemia impôs o isola-
mento, criando ou intensifican-
do hábitos nocivos ao coração 
e ao sistema cardiovascular. 
As pessoas passaram a comer 
de forma pior, em quantidade 
maior e fazendo menos ativida-
de física ou mesmo a interrom-
pendo”, afirmou a cardiologista.

Segundo Brunna é impor-
tante que, com o avanço da 
vacinação, as pessoas façam 
atividades física em casa ou 
em áreas abertas, evitando 
aglomerações e o contato com 
outras pessoas, e procurem 
ter uma alimentação saudável, 
evitando frituras e consumindo 
mais frutas, verduras, fibras, 
carboidratos bons e carnes na 

Da REDAÇÃO medida certa e incorporando 
peixes ricos em ômega 3 à 
dieta. Pessoas com problemas 
cardiovasculares integram os 
grupos de risco da Covid-19, 
pois estão mais propensas 
às complicações em caso de 
infecção.

Segundo o Ministério da 
Saúde, quatro em cada 10 bra-
sileiros têm colesterol alto. Por 
isso, a data de 8 de agosto foi 
escolhida para ser o Dia Nacio-
nal de Combate ao Colesterol, 
com o objetivo de conscientizar 
a população sobre os riscos do 
colesterol.

“São, em média, mil mortes 
por dia. As pessoas precisam 
estar cada vez mais conscientes 
de que há maneiras de controlar 
o colesterol elevado no sangue, 
uma das principais causas de 
do infarto e acidente vascular 
cerebral (AVC)”, destacou a 
cardiologista.

Especialista alerta 
para hábitos na 
pandemia que 
elevam o colesterol
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terol é um dos grandes respon-
sáveis pelas doenças cardio-
vasculares, principais causas 
de mortalidade no Brasil. Mais 
de 380 mil brasileiros morrem 
por ano vítimas de problemas 
no coração, veias e artérias 
e cerca de 14 milhões têm 
alguma doença no coração, 
segundo a Sociedade Brasileira 
de Cardiologia.
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Criada recentemente e 
utilizada na preparação do 
elenco do Flamengo na cam-
panha do título da Libertado-
res em 2019, a modalidade 
de exercício conhecida como 
Cross Pilates começou a ser 
aplicada no Instituto do Joelho 
em Rio Preto no mês de julho. 
A atividade tem como objetivo 
fortalecer a musculatura e 
aperfeiçoar os movimentos.

A fisioterapeuta Márcia 
Brugnoli estudou os benefícios 
e trouxe a novidade para a ci-
dade, com o objetivo de utilizar 
no trabalho de recuperação de 
seus pacientes, que incluem 
jogadores da equipe do Miras-
sol. “Estávamos querendo im-
plementar o cross pilates já faz 

um tempo e deu certo de iniciar 
neste mês de julho, não só com 
atletas. Por enquanto, cerca de 
20 pessoas já participaram e o 
retorno tem sido bem positivo”, 
comentou.

O Cross Pilates utiliza os seis 
pilares do Pilates clássico, que 
são: força, flexibilidade, veloci-
dade, potência, equilíbrio e pre-
cisão. O trabalho de resistência 
é maior nesta modalidade, que 
exige mais força, equilíbrio e 
foco, mas sempre trabalhan-
do o corpo em conjunto. “É 
uma união dos exercícios do 
Pilates com a intensidade do 
treinamento funcional”, afirmou 
Márcia.

A modalidade visa desenvol-
ver a parte cardiorrespiratória, 
musculoesquelética e neuromo-

o emagrecimento.
Além disso, o esporte tam-

bém ajuda na definição mus-
cular e permite o ganho de 
força, agilidade, flexibilidade e 
resistência. “O grande diferen-
cial é o volume dos exercícios 
e intensidade do treinamento. 
Pode ajudar até a pessoa que 
já tem uma patologia, como 
problemas de joelho, coluna, 
ou encurtamento muscular”, 
aponta a fisioterapeuta.

Vinicius LIMA
tora. A intensidade dos exercí-
cios de Cross Pilates pode variar 
conforme a preparação física do 
praticante. “Alguns pacientes 
que tiveram Covid-19 apresen-
taram melhora no condicio-
namento após iniciar o Cross 
Pilates”, comentou Márcia.

Segundo a fisioterapeuta, a 
sequência de exercícios é adap-
tada a cada atleta, levando em 
consideração suas habilidades 
e limitações. Se for exercido da 
forma correta, e aliado a uma 
alimentação saudável, o Cross 
Pilates pode ajudar no ema-
grecimento. Mesmo que não 
seja exatamente uma atividade 
aeróbica, a intensidade dos trei-
nos e a exigência muscular são 
altas. Assim, o gasto calórico 
pode ser elevado, favorecendo 
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Instituto do Joelho adota o 
Cross Pilates em tratamento
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A Câmara de São José do 
Rio Preto analisa nove propos-
tas na 29ª sessão ordinária 
do ano, que será realizada na 
próxima terça-feira (10/08).

Os vereadores analisam 
projeto de Lei Complementar 
do Poder Executivo, em se-
gunda discussão, que inclui 
representante no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de 
São Paulo (CAU/SP) no Con-
selho Municipal de Defesa do 
Patrimônio Histórico. Artístico, 
Cultural e Turístico de São José 
do Rio Preto (Comdephact).

Projeto de Lei do Poder Exe-
cutivo, em primeira votação, 
altera lei que institui o Fundo 
Municipal de Cultura de São 
José do Rio Preto. A proposta 
visa fazer adequações ao teor 
da norma às atuais necessi-
dades do Município, como a 
inclusão de auxílio emergen-
cial a profissionais do setor 
cultural, durante períodos de 
calamidade pública.

Proposta do vereador Re-

nato Pupo (PSDB), que será 
analisada quanto ao mérito, 
determina que nos próximos 
conjuntos habitacionais a se-
rem implantados no município, 
a construtora responsável pelo 
serviço deve garantir o devido 
destino dos resíduos da cons-
trução, pelo prazo de cinco 
anos.

Também será votado o mé-
rito do projeto de Júlio Donize-
te (PSD) que dispõe sobre o 

especiais de estacionamento 
destinadas a pessoas com 
deficiência, idosos, gestantes 
e outros.

A Câmara vota também 
a legalidade dedois projetos 
de autoria do vereador Jean 
Charles Serbeto (MDB): o que 
declara de Utilidade Pública 
o Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) e o que 
declara de Utilidade Pública o 
Hospital - Lar Nossa Senhora 
das Graças.

Projeto de Lei do vereador 
Odélio Chaves (Progressistas) 
entra em primeira discussão 
na sessão. O objetivo da pro-
posta é instituir o Dia Municipal 
do Tradutor e Intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais.

Outro projeto que será 
votado quanto à legalidade, 
de autoria do vereador Bruno 
Moura (PSDB), dispõe sobre a 
inclusão, no Calendário Oficial 
do Município, do dia do Atleta 
Paralímpico, a ser comemo-
rado anualmente, em 21 de 
setembro.

Da REDAÇÃO

reconhecimento das pessoas 
com insuficiência renal crônica 
como pessoas com deficiência 
para todos os fins de direito no 
município.

A pauta da sessão traz, 
ainda, projeto do vereador 
Francisco Junior (DEM), em 
segunda discussão, que deter-
mina a indicação de número 
de telefone para denúncias de 
estacionamento irregular nas 
placas sinalizadoras de vagas 
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PREFEITURA

Escolas inovam na 
comunicação

Após o anúncio da Secre-
taria Municipal de Educação 
sobre a volta gradual, opcional 
e segura das atividades pre-
senciais nas escolas da rede 
de ensino, gestores se mobili-
zaram para ajudar as famílias 
nesse momento de mudanças.

As unidades utilizaram di-
versos recursos para sensibi-
lizar as famílias e tirar dúvidas 
sobre esse processo.

Os gestores da Escola Antô-
nio de Souza criaram uma série 
de slides para enviar às famílias 
explicando como será a volta 
às aulas. Ao todo são 14 slides 
que explicam de forma prática 
o retorno das atividades.

No material, os familiares 
terão acesso aos horários das 
atividades e a quantidade de 
alunos por turma que poderão 
participar presencialmente.

A escola também explica 
o que os pais devem verificar 
antes de levar os filhos para 
a escola, o que deve estar na 
mochila/pasta, como solicitar o 
transporte e a alimentação na 
escola e o que fazer em caso 
de suspeita de covid.

Já os gestores da Escola 
Cenobelino de Barros Serra 
decidiram criar um “Plantão 
de Dúvidas sobre o retorno 
das aulas presenciais”. Todos 
os dias, às 15h30, a escola 

realiza uma videoconferência 
para os familiares fazerem per-
guntas. Para assistir ao vídeo 
basta clicar aqui.

Durante a videoconferên-
cia, os gestores explicam como 
será o retorno e os pais podem 
fazer perguntas que são res-
pondidas pelos educadores.

Outras escolas estão usan-
do as redes sociais para anun-
ciar a retomada e tirar dúvidas 
dos familiares.

A Escola José Maria Rollem-
berg Sampaio é uma das que 
apostaram nas redes sociais 
para se comunicar com os 
pais. Em um vídeo divulgado 
na página do Facebook da 
escola, são os próprios alunos 
que falam sobre os cuidados 
que devem tomar para o re-
torno presencial. O vídeo pode 
ser visto acessando esse link: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=mQ9G4k1SSkg

“É um movimento muito im-
portante para que a retomada 
seja eficaz, segura e gradual. O 
envolvimento dos educadores 
e das famílias é a base para 
o sucesso do nosso plano de 
acolhida.  Cada unidade está 
adotando a melhor forma de 
fazer essa comunicação com 
a família, isso é muito positivo, 
pois respeita a particularidade 
de cada território”, afirmou a 
secretária de Educação Fabia-
na Zanquetta de Azevedo.

Da REDAÇÃO

EDUCAÇÃO

Volta às aulas gradual amanhã deve 
atrair cerca de 10 mil alunos

Amanhã, dia 9, a Se-
cretaria de Educação inicia 
a retomada das atividades 
escolares de forma opcional, 
segura e gradual como vem 
anunciando com frequência 
para tranquilizar os pais.

Neste primeiro momento 
terão prioridade no atendi-
mento os alunos do Ensino 
Fundamental e do Ensino de 
Jovens e Adultos – EJA (entre 
6 e acima de 15 anos) com 
baixo rendimento, dificul-
dades de aprendizagens e 
que não deram devolutivas 
regulares das propostas e 
atividades. Esse atendimen-
to poderá ser organizado de 
forma individualizada e/ou por 
agrupamentos de até 35% e 
respeitando o distanciamento 
de 1,5m. Os alunos irão de-
senvolver com os professores 
atividades de recuperação e 
aprofundamento das apren-
dizagens.

Os alunos matriculados 
nas creches e nas escolas 
de Educação Infantil (0 a 5 
anos) poderão ser recebidos 
pelas unidades escolares para 
acolhimento, ambientação e 
adaptação de forma esca-
lonada. As aulas para esse 
segmento deverão ser reto-

madas a partir do dia 20 de 
setembro, após todos terem 
recebido a segunda dose da 
vacina contra a covid-19.

”Temos certeza de que 
tudo correrá bem, conforme 
planejamos com os professo-
res e gestores. Nossa equipe 
de educadores tem experiên-
cia e boa vontade, e isso nos 
anima muito. A rede está bem 

material e passaram por adap-
tações exigidas nos protocolos 
sanitários.

A Secretaria também ado-
tou controles sanitários para a 
notificação de casos suspeitos 
e confirmados para covid-19. 
Importante também que os 
familiares colaborem comu-
nicando a escola em caso de 
contato com pessoas com sus-
peita, ou confirmadas e que 
não enviem as crianças para 
as unidades nesses casos.

Além disso, todas as es-
colas estão com o Auto de 
Vistoria do Bombeiros em dia. 
Neste ano, foram emitidos 
103 laudos dos bombeiros, 
incluindo as 50 escolas que 
estavam fechadas por deter-
minação da Justiça.

“Foi um período muito 
conturbado, com muitas in-
certezas, com várias dificul-
dades, mas sobretudo de 
muito aprendizado. Nossos 
professores se empenharam 
ao máximo para dar o melhor 
para os alunos nesse momen-
to em que o mundo precisou 
se transformar. Estamos ven-
cendo esse desafio, o pro-
cesso ainda será longo, mas 
estamos seguindo a ciência, 
preservando vidas e acolhendo 
aqueles que mais precisam”, 
afirmou o prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo.

Da REDAÇÃO

preparada e equipada para 
este momento tão espera-
do”, afirmou a secretária de 
Educação Fabiana Zanquetta.

Para o retorno das ativida-
des presenciais, a Secretaria 
de Educação investiu cerca 
de R$ 1 milhão de reais na 
compra de equipamentos de 
proteção individual. Todas 
as escolas já receberam o 
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NA TERÇA-FEIRA

Volta às aulas gradual amanhã deve atrair cerca de 10 
mil alunos

Exportações crescem 20% mas balança comercial mantém déficit de US$ 63 milhões

Exportações crescem 20% mas balança 
comercial mantém déficit de US$ 63 milhões

São José do Rio Preto apre-
sentou um crescimento de 20% 
nas importações e exportações 
neste mês de julho. O município 
vendeu US$ 2,5 milhões para 
o exterior e comprou US$ 13,3 
milhões. No total são US$ 14,8 
milhões em exportações no ano 
e US$ 78,4 em importações, 
tendo um déficit de US$ 63,6 
milhões.

“O Brasil como um todo 
apresentou melhora nos dados 
e a região tem conseguido 
expandir as suas negociações 
para outros países, como os 
Emirados Árabes. A atual co-
tação do dólar tem favorecido 
as exportações”, afirmou Paulo 
Narcizo Rodrigues, despachante 
aduaneiro e especialista em 
comércio exterior.

Os principais produtos expor-
tados em Rio Preto são as prepa-
rações capilares (21%), artigos 
e aparelhos ortopédicos (12%) 
e miudezas de animais bovinos 
(10%). Os maiores compradores 
do município são Estados Unidos 
(28%), Chile (10%) e Mianmar 
(5,9%).

Com relação às importações, 
os produtos que os rio-preten-
ses mais compram são peixes 
frescos ou refrigerados (38%) 
e diodos e transistores (22%). 
Já os países que mais vendem 
são China (39%), Chile (39%) e 
Estados Unidos (7,6%).

“A tendência é que tenha-
mos uma movimentação ainda 
maior neste mês de agosto, 
pois as empresas já começam a 
se planejar e para o Natal, oca-
sionando um crescimento prin-
cipalmente nas importações”, 
afirmou Paulo.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

COMÉRCIO EXTERIOR

Em âmbito nacional, o país 
exportou US$ 7,395 bilhões a 
mais do que importou. Esse foi 
o segundo melhor superávit da 
história, só perdendo para julho 
do ano passado (US$ 7,601 
bilhões). No mês passado, as ex-
portações somaram US$ 25,529 
bilhões. Já as importações totali-
zaram US$ 18,133 bilhões.

Divulgação

A atual cotação 
do dólar tem 
favorecido as 
exportações

“

”

Rio Preto lança Wi Fi Livre e 
novos aplicativos de serviços

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Empro, lançou 
nesta sexta-feira (6) dois 
novos serviços de tecnologia: 
o “Wifi Livre Rio Preto”, uma 
rede de acesso livre à inter-
net, e o aplicativo “Prefeitura 
de Rio Preto”, que dá acesso 
a serviços remotos.

Antes do lançamento ofi-
cial, a rede sem fio de acesso 
à internet foi disponibilizada 
em alguns pontos da cidade, 
o que permitiu a realização 
de testes e ajustes. Por isso, 
o sistema já tem 132 mil 
usuários cadastrados.

Em seu lançamento oficial, 
o Wifi Livre Rio Preto já está 
disponível em 71 pontos da 
cidade, como o Terminal Ur-
bano, o Paço Municipal e uni-
dades de saúde. Ainda para 
este ano, serão instalados 
sete novos pontos, totalizan-
do 18 em 2021. Para 2022, 
a previsão é que 37 novos 
locais se tornem pontos de 

acesso ao serviço.
Todo o sistema é ade-

quado à LGPD (Lei Geral 
de Proteção de Dados). Por 
isso, no primeiro acesso, o 
usuário é direcionado a um 
formulário de cadastro. Os 
pontos onde o serviço está 
disponível serão sinalizados 
e terão a indicação de como 
fazer o acesso.

Já o aplicativo Prefeitura 
de Rio Preto está integrado 
à Carta de Serviços do Portal 
da Prefeitura e complementa 
o Atendimento Digital. Desen-
volvido com tecnologia web 
based, de fácil atualização, o 
sistema já oferece os seguin-
tes serviços: 2ª via do boleto 
do IPTU, 2ª via da fatura do 
SeMAE, mapa interativo Rio 
Preto, consulta de agenda-
mentos da Saúde, Cartão Na-
cional de Saúde e resultados 
de exames. O aplicativo está 
disponível para as plataformas 
Android e iOS e foi previamen-
te testado com um número 
reduzido de usuários.

Da REDAÇÃO

Vereadores analisam nove propostas

Vereadores analisam nove propostas na sessão da 
próxima terça-feira
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Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

ALFABETIZAÇÃO: MÉTODO FÔNICO  - Escrito por Ales-
sandra G. Seabra e Fernando C. Capovilla, o livro é diri-
gido aos professores da série de alfabetização e mos-
tra, de maneira bastante prática, como implementar o 
método fônico no dia a dia na sala de aula. As ativida-
des podem ser realizadas de forma lúdica e ordenada, 
o que permite aos alunos construírem, passo a passo, 
uma aprendizagem sólida e progressiva, que possibili-
ta o sentimento de competência, a autoestima elevada 
e o prazer pela leitura. Além disso, o método fônico res-
taura ao professor a profunda importância, dignidade e 
encanto de sua profi ssão, e o seu direito de ensinar com 
prazer e efi ciência, de construir competências e de saber 
que o faz, de descortinar novos mundos com dedicação 
e alegria, e de poder compartilhar com seus educandos 
o entusiasmo pela aventura da descoberta e do conhe-
cimento.

GENTE LINDA  - Todo o encanto da belíssima Olga 
Bastos esbanjando beleza e felicidade no destaque da 
coluna deste domingo 

EXPECTATIVA OU REALIDADE?   - Andressa Suita publicou 
uma nova foto em suas redes sociais e aparece em uma 
pose plena. O que chamou a atenção dos fãs foi o refl exo de 
uma pessoa nos óculos de sol da modelo. Internautas che-
garam a cogitar que pudesse ser o cantor Gusttavo Lima. Na 
legenda, Andressa colocou emojis de coração e de uma ân-
cora, mas uma seguidora disparou: “Zoom nos óculos para 
ver o Gusttavo!”. Outros, porém, discordaram. O casamento 
do cantor e da modelo chegou ao fi m no ano passado, mas 
os fãs do ex-casal continuam fazendo de tudo para vê-los 
juntos novamente.

LANÇAMENTO - O restaurante Coco Bambu iniciou sua 
operação no Shopping Iguatemi São José do Rio Preto 
desde da última sexta-feira, com a presença da impren-
sa, no sábado, Blogueiras, e ontem, para o público em ge-
ral. A operação ocupa uma área de mais de 2.300 metros 
quadrados no piso superior do centro de compras, com 
um ambiente sofi sticado e aconchegante com capacidade 
para 600 lugares. Coco Bambu Restaurante. Seja bem-vin-
do, Dimas.

CHIQUES  - Musas da nossa sociedade: Cristina Maia, 
Ana Cristina Jalles Guimarães  e Daniella Zancaner du-
rante festa refi nada, antes da pandemia. 

INUSITADO -  Este gambá é de estimação de um nissei 
que criou para sua fi lha. Ele criou o bichinho em casa. 
Vale lembrar que também já foi moda criar em residên-
cia porco de estimação e o proprietário não era torcedor 
do porco (Palmeiras). Brincadeiras à parte consulte a 
lei.

SUCESSO  -  O coach @carlossalvador.jr ao lado de 
seus dois atletas, @bia.nabarro e @anderson.physique, 
vencedores do campeonato de fi siculturismo Montal-
vao Classic, realizado no Villa Conte, no sábado dia 24. 
Os atletas venceram a categoria e também levaram o 
Overall, troféu de “melhor da noite”.

Empresário tem R$ 36 mil 
roubados em saidinha de banco

O proprietário de uma 
transportadora de Rio Pre-
to teve um prejuízo de 
R$36.500,00 na tarde des-
ta sexta-feira (6). De acordo 
com o Boletim de Ocorrência 
(BO) o roubo aconteceu em 
frente a um banco na avenida 
Potirendaba.

No BO consta que o em-
presário foi com um de seus 
funcionários ao banco para 
sacar o valor. Ao chegar, o 
funcionário desceu do ve-
ículo, adentrou à agência 
bancária, efetuou o saque e 
avisou o patrão que já tinha 
finalizado. O empresário en-
tão parou com o veículo em 
frente à agência e avisou ao 

funcionário que poderia sair 
do banco com segurança, 
que ele estava bem em frente 
do local.

Segundo contou o funcio-
nário, ao sair da agência, ele 
foi direto em direção ao veícu-
lo onde o patrão estava, abriu 
a porta e colocou os envelo-
pes com o dinheiro em cima 
do banco, porém, neste exato 
momento um homem armado 
abordou patrão e funcionário 
e exigiu que os envelopes com 
o dinheiro fossem entregues.

Após pegar os envelopes, o 
bandido saiu correndo e mon-
tou na garupa de uma moto, 
tomando rumo desconhecido.

A Polícia Militar foi aciona-
da, no entanto, ainda não tem 
pistas dos dois homens que 
cometeram o crime.

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

PREJUÍZO

Empresário tem R$ 36 mil roubados em saidinha de 
banco, caso será investigado pela polícia

Arquivo DHOJE

FURTOU CLÍNICA
Ladrão é perseguido e 
detido por populares

Na tarde desta sexta-feira 
(6) a Polícia Militar foi acionada 
para atender uma ocorrência 
de furto no bairro Vila Imperial, 
em Rio Preto. Chegando no 
local os policiais se depararam 
com várias pessoas em volta 
de um homem e foram infor-
mados que o mesmo teria sido 
detido pelos populares por ter 
furtado dois celulares de um 
estabelecimento comercial na 
redondeza.

Segundo o Boletim de Ocor-
rência, uma mulher de 42 
anos, funcionária de uma 
Clínica Odontológica, teria che-
gado para trabalhar e ao abrir 
a porta do estabelecimento foi 
surpreendida pelo bandido que 
adentrou e furtou dois celulares 

e saiu correndo.
A funcionária saiu correndo 

atrás do homem e começou a 
gritar pela rua pedindo ajuda, 
foi quando os populares, que 
estavam próximos, passaram a 
ajudá-la e conseguiram segurar 
o bandido.

O acusado tem 51 anos e 
jogou os dois celulares logne 
para tentar escapar do flagran-
te de furto.

No entanto, o homem foi 
encaminhado à Central de 
Flagrantes e preso. O delegado 
de plantão, Adriano Pitoscia, 
em consulta aos anteceden-
tes criminais, constatou que 
o acusado tem vários crimes, 
principalmente contra o patri-
mônio, o que então caracteriza 
reincidência, por isso, não esti-
pulou o pagamento de fiança.

Andressa ZAFALON 

MONTE APRAZÍVEL

Homem é degolado em 
banheiro de praça

Na manhã deste sábado 
(7), um homem foi encontrado 
morto dentro do banheiro da 
praça da Vila Aparecida em 
Monte Aprazível.

As primeiras informações é 
de que o homem estava dego-
lado e com várias perfurações 
pelo corpo.

O local está isolado e com 

a presença da Polícia Militar 
e Civil. De acordo com infor-
mações, munícipes teriam 
encontrado o corpo e acionado 
as equipes. O Samu foiao local 
e atestou o óbito. O caso será 
investigado, assim como o 
local será periciado.

O DHoje tentou contato 
com o delegado de Monte 
Aprazível, mas ele não atendeu 
às ligações.

Andressa ZAFALON 

Divulgação

TIRO NA PERNA
Jovem é vítima de tentativa de homicídio

Um jovem de 22 anos foi 
levado até à UPA Norte no 
final da tarde desta sexta-fei-
ra (6) com um tiro na perna 
esquerda. Segundo o Boletim 
de Ocorrência, ele estava 
sentado na calçada em frente 
à casa da namorada quando 

passou um carro com dois 
homens e um deles atirou.

A vítima foi socorrida por 
um desconhecido que estava 
passando e o levou até à UPA 
Norte, momento esse em que 
a Polícia Militar foi acionada 
pela equipe médica.

No depoimento, a vítima 
conta que teve um desenten-

dimento com outro homem 
há alguns dias e o agrediu, 
por isso, segundo a vítima, o 
autor do tiro seria esse mo-
rador do bairro Solo Sagrado.

A perícia não foi aciona-
da. No entanto, o delegado 
de plantão da Central de 
Flagrantes, Roberval Costa 
Macedo, determinou que 

o Deic fosse informado do 
ocorrido, o que foi feito, e um 
investigador da 3ª Delegacia 
de Homicídio instaurou inqué-
rito policial para investigar o 
crime.

No BO não há informações 
do estado de saúde da vítima, 
nem se ele foi encaminhado 
a um hospital.

Andressa ZAFALON

BRIGA EM CASA
Filho dá cabeçada na mãe em briga e ela 

revida com uma garrafada

A Polícia Militar foi acionada 
na madrugada desta sábado (7), 
por volta das 4h, para atender 
uma ocorrência de agressão no 
bairro Jardim Urano em Rio Preto.

Chegando no local, a Polícia 
viu que se tratava de uma briga 
entre mãe e filho e que, pela ver-
são da mãe, os dois teriam discu-
tido e o filho deu uma cabeçada 
nela, momento esse em que a 
mãe revidou com uma garrafada 
na cabeça dele. O filho não se 
manifestou com sua versão.

De acordo com o Boletim de 
Ocorrência, a mãe, que tem 43 
anos, estava com um corte na 
testa e escoriações nos dedos, 
por isso, encaminhada à UPA 
Tangará. Já o filho, de 27 anos, 
estava com escoriações na testa 
e arranhões no pescoço e foi 
levado à UPA Vila Toninho.

Diante dos fatos apresenta-
dos na Central de Flagrante, o 
delegado de plantão determinou 
o encaminhamento do BO para 
a DDM (Delegacia de Defesa da 
Mulher) para melhor apuração 
dos fatos.

Andressa ZAFALON Arquivo DHOJE
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Com dose extra de 
emoção, o Brasil 
venceu a Espa-
nha por 2 a 1 na 

manhã deste domingo, em 
Yokohama, e garantiu o se-
gundo ouro consecutivo do 
futebol masculino em Jogos 
Olímpicos. O herói da final 
foi o atacante Malcom, que 
entrou na prorrogação e de-
cidiu. Com o resultado, o país 
somou seu sétimo ouro na 
Olimpíada de Tóquio, igua-

lando o desempenho no Rio, 
cinco anos atrás.

Brasil e Espanha fizeram 
um duelo equilibrado e movi-
mentado desde o início. Aos 
15 do primeiro tempo, Diego 
Carlos salvou em cima da linha 
o que seria o gol espanhol. 
Aos 37, após checagem do 
VAR, foi assinalado pênalti 
do goleiro Unai Simón em 
saída atrapalhada da meta, 
atropelando Matheus Cunha. 
No entanto, na cobrança, Ri-
charlison chutou por cima do 
gol, desperdiçando a chance 
de abrir o placar.

Agência BRASIL     
redacao@dhoje.com.br

Porém, não demorou para 
o Brasil conseguir enfim sair 
na frente. Nos acréscimos 
da primeira etapa, Daniel 
Alves salvou um cruzamento 
de Claudinho que sairia pela 
linha de fundo. A bola subiu 
e Matheus Cunha ganhou dos 
zagueiros espanhois para do-
minar e chutar com precisão 
no canto esquerdo do goleiro: 
1 a 0.

Na volta para o segundo 
tempo, a Espanha recuperou 
o jogo de posse de bola, en-
quanto o Brasil passou a se 
focar no contra-ataque. Foi 
assim que Richarlison quase 
ampliou. Aos seis minutos, 
ele recebeu na área, driblou o 
zagueiro e chutou. O desvio do 
goleiro Simón foi o suficiente 
para a bola sair da trajetória 
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Porém, não demorou para 
o Brasil conseguir enfim sair 
na frente. Nos acréscimos 
da primeira etapa, Daniel 
Alves salvou um cruzamento 
de Claudinho que sairia pela 

Time de futebol do 
Brasil é bicampeão 

das redes e encontrar o tra-
vessão.

A Espanha também parou 
no travessão por duas vezes, 
até marcar aos 16. Soler 
cruzou da direita e Oyarzabal, 
de primeira, finalizou longe do 
alcance do goleiro Santos.

Daí em diante, a Espanha 
manteve a posse da bola, 
criando dificuldades para a 
seleção brasileira, mas sem 
conseguir transformar a van-
tagem em liderança no placar.

Na prorrogação, o técnico 
André Jardine substituiu Ma-
theus Cunha por Malcom, uma 
substituição que se mostraria 
decisiva.

Recuperando o fôlego, o 
Brasil passou a dominar o 
jogo, utilizando principalmente 
o lado esquerdo, com o próprio 

2 X 1 
Brasil X Espanha 

Malcom e o lateral Guilherme 
Arana. O lance capital aconte-
ceu aos quatro minutos do se-
gundo tempo da prorrogação.

Malcom recebeu lança-
mento longo pela esquerda, 
passou pela marcação ao 
dominar a bola e saiu na cara 
do gol. Ele tocou na saída do 
goleiro para dar a vitória e o 
ouro ao Brasil.

O gol representou a conclu-
são de uma história curiosa do 
atacante de 24 anos. Ele fez 
parte da lista inicial de Jardine, 
mas não foi liberado pelo seu 
clube, o Zenit, da Rússia, por 
ainda ter uma final a disputar 
com o time. Posteriormente, 
com a lesão e o corte de 
Douglas Augusto às vésperas 
da viagem para o Japão, ele 
acabou sendo reconvocado, 

agora já com a permissão do 
Zenit. Ele foi o último atleta a 
se apresentar à seleção para 
a Olimpíada.

O Brasil, que até 2016 co-
lecionava decepções no fute-
bol masculino em Olimpíadas, 
agora tem dois ouros. Há cinco 
anos, o palco foi o Maracanã. 
E neste sábado, o Estádio de 
Yokohama, o mesmo onde a 
seleção conquistou seu último 
título da Copa do Mundo, em 
2002.

Isaquias é ouro na canoagem 
de velocidade e acumula a 
quarta medalha olímpica

Isaquias Queiroz fez his-
tória na noite desta sex-
ta-feira (6) no Canal 

Sea Forest. O baiano faturou 
a medalha de ouro na prova 
do C1 1000 metros (m) da 
canoagem de velocidade na 
Olimpíada de Tóquio (Japão).

Correndo na raia 4, o 
atleta cravou a marca de 
4min04s408. O chinês Hao 
Liu ficou com a medalha de 
prata com 4min05s724. O 
bronze foi para Serghei Tar-
novschi, da República da 
Moldavia, com o tempo de 
4min06s069.

Essa é a 4ª medalha do 
atleta baiano na história das 
Olimpíadas. Nos Jogos de 
2016 (Rio de Janeiro), ele já 
havia faturado duas pratas, 
no C1 1000 m e no C2 1000 
m, e o bronze no C1 200 m. 
Agora o baiano se iguala ao 
líbero Serginho e ao nadador 
Gustavo Borges, dupla que 
também tem quatro medalhas 
olímpicas na carreira.

“Muito feliz de poder ganhar 
essa medalha de ouro para 
o Brasil. Uma emoção muito 
grande, me dediquei muito 
desde 2016 até o exato mo-
mento. A medalha no C2 não 
veio. Nosso objetivo era repre-
sentar nosso querido treinador, 
Jesus Morlán, que faleceu em 
2018 e conquistou 9 medalhas 
importantes, com essa de hoje, 
na nossa carreira. Muito feliz 
de poder realizar esse sonho”, 
disse o atleta baiano, ao Co-
mitê Olímpico Brasileiro (COB), 
após a prova.

Além disso, Isaquias falou 
que já pensa nos Jogos de 
2024 (Paris), onde espera am-
pliar seu número de conquistas 
olímpicas: “Sabíamos desde o 
início que essa medalha era 
minha, não tinha como alguém 
tomar de mim. Mostrei isso na 
semifinal e na final. Agora é ir 
para casa, me casar, curtir as 
férias e começar a pensar em 
Paris. Volto a repetir, não vou a 
Paris a passeio, vou para fazer o 
que fiz aqui, brigar pelas meda-
lhas e representar bem o país”.

Agência BRASIL

também tem quatro medalhas 
olímpicas na carreira. lhas e representar bem o país”.

Hebert Sousa nocauteia atual campeão 
olímpico e conquista o ouro no Boxe

Hebert Sousa recu-
perou-se de uma 
derrota quase certa 

com um nocaute no final de 
sua luta e conquistou a me-
dalha de ouro na categoria 
até 75 quilos do boxe neste 
sábado (7). Faltando apenas 
cerca de 90 segundos para 
o final, Hebert disparou um 
golpe poderoso que deixou o 
campeão olímpico Oleksandr 
Khyzhniak no chão e garan-
tiu a comemoração para o 
Brasil.

Khyzhniak abriu clara van-
tagem com socos rápidos, 
mas Hebert lutou para per-
manecer em pé e ficou sur-
preso quando seu adversário 
foi à lona.

“Eu dei sorte, encaixei 

e foi nocaute”, disse ele. 
“Não tenho tantos nocautes, 
mas treino muito para isso”. 
“Difícil falar a sensação, é 
incrível, uma emoção muito 
grande, senti a energia de 

aconteceu, eu fui premiado e 
a gente merece”, afirmou o 
boxeador segundo o site do 
Time Brasil.

Hebert nem esperou pela 
decisão do árbitro e come-
morou imediatamente, pu-
lando de corner para corner 
e gritando para as câmeras 
de televisão.

Khyzhniak chegou a se 
levantar, cambaleando, e 
fez de tudo para provar que 
estava bem para continuar, 
com suas palavras ao árbitro 
sendo abafadas pelos gritos 
do brasileiro.

“Não entendi a decisão”, 
disse Khyzhniak, acrescen-
tando que o soco não foi tão 
forte. “Não é que eu poderia 
ter continuado, eu continuei. 
Eu levantei rápido, mas foi 
finalizado.”

Agência BRASIL

todo mundo que estava 
torcendo. Eu pensei durante 
os rounds que tinha muita 
gente mandando energia por 
esse nocaute. Eu acreditei 
que eu podia e que bom que 
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Ginástica rítmica fica pelo caminho e não chega às finais

A equipe brasileira de 
ginástica rítmica não 
avançou à final da 

modalidade na Olimpíada de 
Tóquio (Japão) após finalizar 
a etapa classificatória na 12ª 
colocação, com 73.250 pon-
tos, na noite desta sexta-feira 
(6) no Centro de Ginástica de 
Ariake.

O time brasileiro foi com-
posto por Beatriz Linhares, 
Deborah Medrado, Geovanna 
Santos, Maria Eduarda Arakaki 

e Nicole Pírcio. “Estamos muito 
felizes. Infelizmente, na bola, 
aconteceu um erro no final da 
série, mas estava tudo indo 
lindo, preciso e como a gente 
esperava. Aconteceu no final 
e conseguimos nos recuperar 
muito bem. No misto foi o que 
vocês viram, conseguimos ir 
muito bem na nossa série, com 
excelência e precisão, e esta-
mos muito felizes. Passamos 
por muitas coisas até chegar 
aqui e, junto com a Camila, 
nossa técnica, e a Bruna, 
nossa coreógrafa, nós cinco 

conseguimos nos superar. O 
sentimento é de muita felici-
dade. Essa é a nossa primeira 
Olimpíada, e somos muito no-
vas, mas em Paris 2024 vamos 
com força total e, quem sabe, 
sair com uma medalha”, disse 
Maria Eduarda Arakaki ao Co-
mitê Olímpico Brasileiro (COB) 
após a apresentação.

Das 14 seleções partici-
pantes da etapa classificatória, 
apenas as 10 primeiras segui-
ram adiante. A liderança foi da 
Bulgária, que obteve 91.800 
pontos. Logo atrás veio o Comi-

tê Olímpico Russo, com 89.050 
pontos, e a Itália, com 87.150 
pontos. A disputa de medalhas 
está prevista para a noite do 
próximo sábado (7), a partir das 
23h (horário de Brasília).

Agência BRASIL

FUTEBOL
Atacante do América é convocado 
para a seleção brasileira Sub-15

O técnico da Seleção Bra-
sileira Sub-15, Dudu Patetuci, 
anunciou na noite desta sexta-
-feira (6) uma lista de jogadores 
convocados para um período de 
10 dias de treinamento na Granja 
Comary em Teresópolis. Entre os 
26 atletas chamados está o ata-
cante Laércio, cria do América e 
hoje emprestado ao Atlético-MG.

O jogador foi descoberto no 
Maranhão pela empresa MT 
Sports, que hoje é responsável 
por gerir o futebol no clube rio-
-pretense. “Conheci o Laércio 
quando ele tinha 12 anos de 
idade. Ele mandava mensagem 
no Facebook, pedindo para que 
fosse na cidade dele olhar e foi 
graças a ele que eu comecei ir 
ao Maranhão observar jogadores. 

Então, eu fui para lá, tive contato 
com os pais e fizemos uma par-
ceria para gerenciar a carreira 
dele”, afirmou Marcelo Boldrin, 
diretor da MT Sports e gestor do 
América.

Laércio chegou ao Rubro em 
setembro  do ano passado e após 
se destacar, foi emprestado ao 
Atlético-MG. Segundo Boldrin, 

existe um valor estipulado por 
60% do passe, com o Galo tendo 
prioridade na compra. Os outros 
40% continuariam com o América 
para uma futura venda do joga-
dor. Além do atacante, a equipe 
rio-pretense e a MT Sports pos-
suem outros atletas em grandes 
clubes no futebol brasileiro.

Patetuci destacou a impor-
tância da convocação para esse 
período de treino. “É um perí-
odo que vamos aproveitar para 
passar os conceitos de jogo da 
metodologia implementada pela 
CBF, pela Seleção Brasileira e 
pela categoria Sub-15. É muito 
importante nesse momento de 
formação, de ensino e aprendi-
zagem dos atletas, em função 
também do período de Covid-19 
que os atletas ficaram parados”, 
afirmou o técnico.

Vinicius LIMA

Mirassol perde no Sul 
e segue longe do G4

O Mirassol foi superado 
pelo Ypiranga por um a 
zero em Erechim (RS) neste 
sábado (7), em jogo válido 
pela 11ª rodada da Série C 
do Campeonato Brasileiro. 
Com o resultado, o Leão 
não consegue engrenar na 
competição e segue longe 
do G4. Já o Ypiranga se isola 
ainda mais na liderança do 
grupo B.

O primeiro tempo foi equi-
librado, mas os mandantes 
ficaram mais perto de fazer 
o gol. Aos nove minutos, Mu-
rilo cobrou falta para a área 
e Kanu mandou na trave. 
O Mirassol respondeu três 
minutos depois com Everton 

Heleno arriscando de fora da 
área e a bola explodindo na 
trave.

O Ypiranga ainda desper-
diçou chance incrível aos 
38 minutos. Após o goleiro 
Edson Mardden rebater chu-
te que veio de longe, a bola 
sobrou para Quirino, livre de 
marcação. No entanto, o 
atacante pegou mal na bola 
e chutou em cima do goleiro, 
que defendeu novamente.

No segundo tempo, o Ypi-
ranga voltou mais ofensivo. 
Logo aos seis minutos, Quiri-
no arriscou o chute de fora da 
área e a bola passou por cima 
do gol. Dois minutos depois, 
Dico arrancou pela direita e 
cruzou para Quirino aparecer 

na pequena área e mandar 
para o fundo da rede.

Depois do gol, os man-
dantes deixaram de pressio-
nar e o Mirassol ficou com 
mais posse de bola. Porém, 
o Leão não conseguia ofere-
cer perigo ao gol do Ypiran-
ga. A melhor oportunidade 
foi aos 33 minutos, com 
um cruzamento que veio 
da esquerda e o zagueiro 
Douglas mandou contra o 
próprio gol ao tentar cortar. 
No entanto, o goleiro Allan 
conseguiu fazer a defesa e 
evitar o empate.

No próximo sábado (14), 
o Mirassol recebe o Botafo-
go de Ribeirão Preto. Já o 
Ypiranga encara o Criciúma  
em casa na sexta-feira (13).

Vinicius LIMA
para a seleção brasileira Sub-15

O técnico da Seleção Bra-
sileira Sub-15, Dudu Patetuci, 
anunciou na noite desta sexta-
-feira (6) uma lista de jogadores 
convocados para um período de 
10 dias de treinamento na Granja 
Comary em Teresópolis. Entre os 
26 atletas chamados está o ata-
cante Laércio, cria do América e 
hoje emprestado ao Atlético-MG.

O jogador foi descoberto no 

existe um valor estipulado por 
60% do passe, com o Galo tendo 
prioridade na compra. Os outros 
40% continuariam com o América 
para uma futura venda do joga-
dor. Além do atacante, a equipe 
rio-pretense e a MT Sports pos-
suem outros atletas em grandes 
clubes no futebol brasileiro.

Patetuci destacou a impor-
tância da convocação para esse 
período de treino. “É um perí-
tância da convocação para esse 
período de treino. “É um perí-
tância da convocação para esse 

odo que vamos aproveitar para 
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O novo decreto que 
estabelece novas 
normas para o 
SAC (Serviço de 

Atendimento ao Consumidor) 
está prestes a valer. A minuta, 
que já saiu da Secretaria Nacional 
do Consumidor (Senacon) para 
consultoria jurídica do Ministério 
da Justiça agora caminha pelo 
Ministério da Casa Civil, e deve 
ser fi nalmente sancionada neste 
mês.
Evoluções e novas garantias 
referentes ao atendimento têm 
muito a ver com a pandemia, que 
forçou uma digitalização em massa 
e demandou a revisão do decreto 
que teve sua última grande revisão 
em 2008. Dessa vez, o texto 
garante serviço de atendimento ao 
consumidor sempre gratuito, além 
da obrigatoriedade da opção de 
atendimento telefônico.
Mas o que está em jogo na revisão 
do decreto dos SACs? 
O que está em pauta é tratar o 
aprimoramento do atendimento 
ao consumidor sem perder 
qualidade e contato humano, 
além dos atuais gargalos dos 
serviços e seus possíveis melhores 
indicadores de aprimoramento.
Repensar o decreto do SAC 
é uma necessidade quando 

diante da digitalização, ainda 
mais quando este prestigia mais 
o atendimento digital que o 
telefônico.  Chamamos  a atenção 
para as limitações e públicos neste 
sentido, já que há, uma transição 
de gerações, com as mais antigas 
eventualmente com alguma 
difi culdade com tecnologias.
Numa análise  geral, acredito que 
o decreto do SAQ avança em 
um sentido importante — que é 
de digitalizar e informar, que vai 
permitir um registro e resolução 
mais rápida do problema — mas 
não podemos esquecer do público 
que necessita de um atendimento 
telefônico. O que  esperamos  é 
que essa virada de chave não 
prejudique o consumidor que faz 
sua transação por telefone. Não 
podemos esquecer que há diversos 
motivos, como as pessoas que não 
têm acesso — esse País é grande 
demais. Em São Paulo não se 
discute algumas coisas como no 
Norte e Nordeste do País, como 
acesso à internet 3G. Mesmo com 
o acesso, determinados públicos 
são enquadrados no que o Código 
de Defesa do Consumidor 
traz como os ‘vulneráveis 
tecnológicos’. E não se pode 
fechar as portas para este público. 
Então temos que encarar  a nova 
tecnologia  com otimismo, mas 
fi co um pouco cético em relação à 
efetiva implementação e como ela 
vai se dar.

Resolutividade como nova 
meta
Os especialistas concordam que 
houve uma nítida evolução no 
histórico do atendimento no 
Brasil, ainda que os números 
também indiquem que há muito 
o que melhorar no atendimento. 
De acordo com eles, hoje o 
maior desafi o passa a ser a 
resolutividade.
Mas vale um comparativo sobre 
a realidade que vivemos hoje e 
a situação em 2008 — quando 
houve o lançamento do Decreto 
SAC pela primeira vez. Tínhamos 
um grande desafi o era dar acesso 
ao cliente para conseguir falar 
com as empresas. Esse propósito 
foi cumprido ao longo dos anos. 
Vemos queda signifi cativa nas 
reclamações nos canais em relação 
ao falar com a operadora. Já não 
temos mais o problema de falar 
com as empresas.
Nos dias de hoje temos nos   
preocupar com a capacidade da 
resolutividade. Ela que vai fazer 
o ‘decreto pegar’. Acredito na 
capacidade dos nossos SAQs de 
atendimento. É que o volume de 
atendimento é gigante. O volume 

de solução que temos nos canais 
é importante. Mas aquilo que não 
dá certo também é um volume 
expressivo
A minuta abre um leque de 
oportunidades para as empresas 
equilibrarem os serviços 
disponíveis no físico e digital, 
podendo reforçar o que traz de 
forma remota.
A constatação é uma tendencia 
para escolha do consumidor 
para o canal digital ouve um 
avanço muito forte da escolha do 
consumidor para o canal . 

Os bons indicadores
Perguntados sobre os melhores 
indicadores para o atendimento 
após sanção do decreto, os 
especialistas apontaram o 
Consumidor.gov e a esperada 
queda nos números dos órgãos 
fi scalizadores como os melhores 
termômetros.
Ao possibilitar canais  de  
registro e  aberturas de espaço 
para esclarecer procedimentos 
ao cliente tende a ajudar na 
queda de reclamações, ao passo 
que informar sobre o tempo e 
envolvimento de terceiros na 
resolução também pode ajudar a 
enxergar melhoras.
 O decreto traz isso, entendendo 
esse tempo de resolutividade. 
Mas reforço: mesmo que demore 
um pouco mais, isso tem que ser 
combinado com o consumidor. 
Ele tem que saber que a gente 
está junto com ele, somos um 
agente de resolução. Temos que 
falar, mandar mensagem e estar 
próximo. Por isso, resolutividade 
e pesquisa de satisfação serão 
comuns a todos.
Portanto, fortalecendo os canais, 
vamos fortalece a resolução junto 
ao consumidor. O indicador 
será  a própria queda no volume 
de reclamações. O secredo é ser  
simples, rápidos e fáceis unto 
ao consumidor. Para isso, temos 
que fortalecer os canais que 
sugerem para termos uma forma 
única e centralizada para agir na 
causa do que não é resolvido aos 
consumidores.
Boa parte das reclamações que 
hoje chegaram ao Procon chega 
pelo SAQ e canais das empresas. 
Acho difícil pensar política pública 
na caneta. Uma nova minuta vai 
resolver? Ela vai dar uma direção. 
Mas o trabalho de resolutividade 
está relacionado ao empenho da 
empresa em resolver o problema.
 Se as empresas não conseguirem 
encontrar um caminho de dar um 
atendimento rápido, tenha certeza 
que essa reclamação vai desaguar 
no Procon.

Com tamanha fama, o TikTok foi responsável pelo 
sucesso de inúmeros artistas e hits. Julgue quem 
puder, mas as dancinhas enriqueceram o mundo da 

música e, a partir de agora, elas terão ainda mais lucro: a 
rede social chinesa anunciou um acordo com o Escritório 
Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) que garantirá 
um pagamento por direitos autorais a artistas, compositoras 
e editoras musicais.
A proposta veio tanto para enriquecer a experiência dos 
usuários da rede quanto para fornecer um meio justo de 
utilização de músicas dentro da plataforma. E vale destacar 
que o TikTok também pretende efetuar um pagamento 
retroativo quanto ao uso das canções feito antes do acordo.
 Este acordo não poderia chegar num momento mais 
oportuno para compositores e artistas, que agora precisam 
mais do que nunca dessa renda digital, em épocas de 
pandemia.  
Embora nem a rede social e nem o Ecad tenham divulgado 
a porcentagem estabelecida durante a negociação, a média 
do mercado costuma ser de 12% das receitas de cada 
plataforma. A associação divulgou que cada contrato com 
artista terá condições próprias.
É importante ressaltar que o pagamento pelos direitos 
autorais não terá diferença para os usuários, que continuarão 
usando as músicas da plataforma normalmente — inclusive 
com possíveis alterações nos áudios e mixagens, bem 
comuns na rede social.
Além de agregar valor às músicas, o TikTok tem 
possibilitado aos artistas uma gama ainda maior de sucesso 
em todo o mundo, visto que a rede social atinge inúmeros 
países. Assim, é comum ver vídeos de usuários russos, 
indianos, estadunidenses, canadenses, franceses, italianos, 
chineses e japoneses ao som de algumas das músicas 
famosas por aqui, especialmente do gênero sertanejo e funk 
carioca.
Ainda que o anúncio com o Ecad seja inovador para a 
plataforma, esse não foi o único contrato fi rmado para 
cessão e pagamento por direitos autorais praticado pelo 
TikTok. Em 2020, a plataforma também assinou algo 
semelhante com a Sony Music Entertainment para artistas 
internacionais famosos.

TIKTOK PAGARÁ POR 
DIREITOS AUTORAIS AO ECAD

O direito do consumidor 
deve ser compreendido 

como um conjunto de normas 
e princípios jurídicos que 
disciplinam as relações entre 
consumidores e fornecedores.
A partir da década de 70, 
observa-se tendência em 
diversos países de elaborara 
leis para proteger o adquirente 
� nal de produtos e serviços, 
considerando especialmente 
que o consumidor é a parte 
mais fraca – vulnerável – nos 
mais diversos vínculos que  
estabelece com o fornecedor.
A fragilidade do consumidor é 
tão evidente que Henry Ford, 
o pai da produção em série, em 
frase que se tornou famosa, 
a� rmou: “O consumidor é o 
elo mais fraco da economia e 
nenhuma corrente pode ser 
mais forte do que seu elo mais 
fraco.
Diante desse quadro e 
justamente para equilibrar a 
relação entre consumidor e 
fornecedor, o legislador, tanto 
no Brasil como em diversos 
outros países, tem editado 
normas jurídicas para tutelar 
os mais diversos interesses do 
usuário � nal dos produtos e 
serviços comercializados no 
mercado de consumo.
No Brasil, além da existência de 
uma lei própria para proteção 
dos interesses do consumidor, 
a Constituição Federal faz 
diversas referências o tema.

UMA VIRADA DE CHAVE A FAVOR DO CONSUMIDOR

Divulgação
Divulgação
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Vale dos 
Dinossauros se 
fortalece como 

referência 
turística 

Parque completa dois anos e comemora retomada gradual 
das atividades e do público

 O Vale dos Dinossauros de 
Olímpia comemora dois anos 
neste domingo e se fortalece 
como uma das referências de 
passeio do interior paulista, 
proporcionando conhecimento, 
diversão e lazer para adultos 
e crianças sobre o mundo ju-
rássico.

 Inaugurado em 8 de agosto 
de 2019, o parque temático 
representou uma quebra de 

paradigma, ao ter sido a primeira 
super atração “seca” da cidade, 
conhecida em todo o País por 
seus parques aquáticos.  

 “O turismo de Olímpia vinha 
numa crescente muito rápida 
e mudando de perfil. Daquele 
passeio ocasional de um dia, 
as famílias começaram a passar 
mais tempo na cidade, três, 
quatro ou até cinco dias. Com 
isso, surgiu a necessidade de 
ampliar as opções de atração 
para o turista que já tinha apro-
veitado os parques aquáticos e 

queria aproveitar mais coisas.  
O Vale dos Dinossauros veio 
para preencher justamente essa 
lacuna. E novas atrações já estão 
a caminho”, diz Rafael Almeida, 
um dos sócios locais do parque, 
construído e administrado pelo 
Grupo Dreams.

  Além do Vale dos Dinos-
sauros, o Grupo Dreams, muito 
conhecido por suas atrações em 
destinos como Gramado, Canela 
e Foz do Iguaçu, inaugura ainda 
neste ano em Olímpia duas novas 
atrações, o Museu de Cera e o 

Bar de Gelo.
  Depois de ter superado o 

desafio de ficar quase oito meses 
fechado em 2020 por conta da 
pandemia, o parque comemora 
a retomada gradual das ativida-
des e do retorno do público. E a 
resposta tem sido muito positiva. 
Foram mais de 20 mil visitantes 
no mês de julho, período de 
férias escolares. Acima das ex-
pectativas.

   Para os próximos meses, 
o Vale dos Dinossauros prevê a 
expansão de sua praça de ali-

mentação, ampliando as opções 
gastronômicas para o público.

  
 O  parque -  Instalado 

numa área de 10 mil metros qua-
drados, o Vale dos Dinossauros 
Olímpia conta com 38 dinossau-
ros animatrônicos, com destaque 
para o famoso Tiranossauro Rex. 
Importadas dos EUA e da Ásia, as 
réplicas se movimentam, emitem 
sons e até “respiram”, criando 
experiências realísticas.

  Além dos dinos, o parque 
conta com um cinema, pista 

de corrida (“dino motos”), brin-
quedoteca, playground (“dino 
play”), loja, área para escava-
ção, incubadora, Dino Banda, 
fontes luminosas, quiosques de 
alimentação ao longo do circui-
to, entre outras atrações.

  
Serviço
Ingressos R$ 70 inteira e R$ 

35 meia. 
Horário: todos os dias, das 

11h às 19h. 
https://valedinossauros.com.

br/olimpia

Da REPORTAGEM
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Feira de orquídeas e flores vai 
até esta segunda-feira

O Orquidário Rio Preto pre-
parou uma feira que começa 
nesta sexta-feira (6) e vai até a 
próxima segunda-feira (9), das 
8h às 16h30. Com orquídeas 
de várias cores, espécies e 
preços direto do produtor.

Outras flores como Bromé-
lia, Lírio da Paz, Suculentas e 
folhagens para você presentear 
seu pai, avô ou marido nesta 
data. As orquídeas possuem 
significados marcantes e reno-
vam o ambiente.

“Basta cuidar, dar um pou-
co de luz, irrigar duas ou três 
vezes por semana, e se tiver 
condições adubar uma vez por 
mês fica melhor ainda,” explica 
Deolanda.

O Orquidário Rio Preto pos-
sui mais de 30 mil espécies 

diferentes, entre raras, híbridas, 
mudas e adultas, distribuídos 
em uma área de mais de 30 mil 
metros com diversas estufas.

Orquidário
Local: Área rural, na Vila 

Azul.
Dias 06, 07, 08 e 09 de 

agosto, das 8h às 16h30.

Valores
-Mudas de Orquídea a partir 

de R$10,00
-Suculentas a partir de 

R$7,00
-Lírio da Paz a R$15,00
-Orquídeas Dendrobium No-

bile a partir de R$ 18,00
-Orquídea Phaleanopsis 1 

vaso por R$30,00 – 2 vasos por 
R$50,00

-Catleya 1 vaso por R$30,00 
– 2 vasos por R$50,00

-Orquídea Oncídios R$25,00
-Vasos de Comigo Ninguém 

Pode a partir de R$25,00
- B r o m é l i a  R $ 2 0 , 0 0 , 

R$25,00 e R$30,00.

Da REPORTAGEM

Hot Beach tem Jantar de Dia dos Pais 

Para celebrar a data es-
pecial do dia dos pais, o Hot 
Beach Experience vai realizar 
um jantar, sábado (7), das 
19h às 22h no Lounge Santa 
Carolina (dentro do parque 
aquático).

O evento conta com re-
creação para as crianças 
de 5 a 12 anos e anima-
ção com a banda UTRIU. O 
prato principal do cardápio 
é caçarola de paella valen-
ciana, entrada de camarões 
crocantes e espetinho de 
peixe com legumes, frango, 
carne e tacos suíno e peixe. 
Para fechar, a sobremesa 
será panna cotta cítrica de 
maracujá. Está incluso tam-
bém no cardápio as bebidas 
como: água, suco de laranja, 

refrigerante, vinho tinto e 
vinho branco importados e 
cerveja.

O pai que estiver acompa-
nhado de filho pagante entra 
de graça no parque aquático 
durante todo o mês desde 
que comprove a filiação.

Serviço
Ingresso para o jantar do 

Dia dos Pais custa R$350,00 
para o casal e R$175,00 
avulso. Reservas na recepção 
dos resorts Hot Beach Parque 
& Resorts ou pela Central de 
Vendas (17) 3279-1009 ou 
WhatsApp (17) 3279-1111.

Da REPORTAGEM
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O Riopreto Shopping come-
mora o Dia dos Pais deste ano 
de um jeito diferente, com his-
tórias de amor e afeto. São dois 
eventos: a tradicional exposição 
fotográfica “Pais & Filhos em 
Foco” e “De Pai para Filho”. A 
exposição fica em cartaz até o 
dia 13 de agosto.

A exposição “De Pai para 
Filho” destaca as crianças que 
aprenderam a andar de bicicle-
ta com seus pais. Já a “Pais & 
Filhos em Foco”, produzida pela 
jornalista Eloisa Mattos, tem o 
objetivo de retratar o amor entre 
pais e filhos.

Fotógrafos como Eduardo 
Penna, Thiago Garbi, Dióge-
nes Piloni; Fabrício Dourado; 
Fernando Furlan; Fernando 
Marzochi; Caio David de Souza; 
Henrique Ferraz; Dan Castilho; 
Paulo Roberto Sales Júnior; 
Lucas Roberto de Oliveira; 
Mateus Costa; Ricardo Milani; 
Ruy Barbosa Júnior; e Emerson 
Luminati, fazem parte do even-
to e compartilham momentos 
como esse.

Acompanhe mais detalhes 
sobre essas exposições no site 
www.riopretoshopping.com.br 
e no @riopretoshoppingcenter.

Da REPORTAGEM

Shopping homenageia pais em exposições 
O pai Danilo Ferraz 
com o filho, Apolo, pe-
las lentes de Eloisa 
Mattos 

O fotógrafo, Eduardo 
Penna com os filhos, 
Dudu e Theo e 
sua esposa, Michele
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A expectativa da diretoria do Sindalquim é entregar cerca de 
8 mil canecas para trabalhadores das quatro categorias

O Sindalquim (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Fa-
bricação do Álcool, Químicas e Far-
macêuticas) deve finalizar no próximo 
dia 13 a entrega do brinde alusivo à 
comemoração do Dia dos Pais (8 de 
agosto).

Segundo João Pedro Alves Filho, 
presidente do sindicato, nos últimos 
dias foi concluída a entrega em todas 
as empresas do setor do Etanol e nos 
próximos dias os demais setores que 
faltaram serão visitados para que a 
entrega do brinde seja efetuada. O 
brinde escolhido para este momento 

foi uma caneca térmica personali-
zada. “Fizemos uma consulta com 
os trabalhadores e a maioria optou 
por este brinde como mais útil para 
ser usados por eles” salientou Alves 
Filho.

De forma conjunta a visita às 
usinas os diretores foram a diversas 
empresas dos outros três setores re-
presentados do Sindalquim: Químico, 
Farmacêutico e Reciclagem. 

A previsão é entregar cerca de 8 
mil canecas, isso porque não somen-
te os papais estão recebendo o brin-
de, mas sim todos os homens que 
fazem parte das quatro categorias 
representadas pelo sindicato.

Sindalquim deve concluir entrega 
de brinde do Dia dos Pais no dia 13

RECEPÇÃO- Trabalhadores receberam os brindes na porta das empresas

Divulgação

O Salão de Bele-
za dos frentistas 

está funcionado a todo 
vapor e atendendo os 
trabalhadores e seus 
dependentes nos horá-
rios habituais. 

O atendimento é fei-
to em dias e horários 
alternados de segunda 
a sexta-feira.

O Salão de Bele-
za 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 segun-
das, quartas e sextas-
-feiras das 13h00 às 
18h00.

Informações e agen-
damento pelo telefone 
17 3219-9400.

Salão de 
Beleza dos 
Frentistas

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

Sincomerciários: 
Emocial foi focado 
em Workshop Evoluir 
Evento aconteceu em cinco quarta-feiras onde a palestrante teve 
como foco trabalhar o emocional dos participantes - que buscaram 
se auto conhecer neste momento que estamos vivendo por conta 
da pandemia da Covid-19

O Sincomerciários (Sindicato dos Emprega-
dos no Comércio) em parceria com a Fecomer-
ciários (Federação dos Empregados no Comércio 
do Estado de São Paulo) promoveu em Rio Preto 
o Workshop Evoluir “O despertar de um novo ser” 
que teve como palestrante a Nayara Canato, o 
evento aconteceu no clube social da entidade 
entre os dias 7 de julho a 4 de agosto sendo feito 
sempre as quartas-feiras pela manhã. 

Segundo Márcia Caldas, presidente do 
sindicato, o objetivo principal do workshop foi 
alcançado que foi o de fortalecer as pessoas 
que participaram da atividade em especial na 
parte emocional para que eles estejam prepa-
rados para os desafios que estão tendo com a 
retomada das atividades que está acontecendo 
de forma mais plena agora.

Ela destaque que este evento irá acontecer 
em outros locais, começou aqui com organização 
da Regional São José do Rio Preto da Fecomer-
ciários e irá acontecer em outras cidades como: 
Catanduva, Jales, Fernandópolis, Votuporanga e 
Santa Fé do Sul. 

“Temos que estar fortalecendo o emocional 
destas pessoas, o profissional e tudo que veio 

de encontro a isso neste quase um mês, fez 
a diferença e vai fazer a diferença na vida das 
pessoas que participaram”, finalizou Márcia. 

Márcia salienta que está tendo outras con-
versas com o presidente da Fecomercários, 
Luiz Carlos Motta para que outros cursos como 
estes sejam realizados para atender a família 
comerciaria. 

Segundo Nayara, as pessoas que puderam 
participar mostraram grandes mudanças durante 
estes cinco encontros – tanto na vida pessoal 
como na profissional – saindo mais leves e 
potencializadas ao final deste workshop. Foram 
dias de dinâmicas e de tomadas de consciência 
– onde elas puderam saber de auto avaliando o 
que precisam mudar e o que precisam buscar 
enxergando quais são seus pontos positivos 
que devem ser focados para que as mudanças 
aconteçam.

“Eu sempre dou como exemplo que nós 
somos a caixinha preta do avião, onde ela é 
aberta somente quando o avião cai, onde você 
descobre o que aconteceu dentro do avião. Den-
tro da gente temos a oportunidade de abrir estas 
caixinhas e poder ter oportunidade de resolver 
as coisas e colocar o que tem que ser colocado 
no seu devido lugar”, finalizou Nayara. 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT 
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Sindicato se prepara 
para negociaçoes 

As negociações do segundo semestre 
ligado ao setor de Alimentação devem ser 
difíceis por conta de a inflação poder chegar 
perto dos 10%.

Segundo Tiago Gonçalves, presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação de São José do Rio Preto 
e região, nos próximos dias e semanas as 
pautas das categorias com data base em 1º 
de setembro serão montadas para depois 
serem encaminhadas para os respectivos 
sindicatos patronais. 

“A grande luta é repor a inflação do perío-
do e manter todas as cláusulas das conven-
ções e acordos anteriores e quando possível 
conquistar algo a mais”, salientou Gonçalves.

São as negociações do segundo semes-
tre: Panificação, Inorgânicos, Massas, Torre-
fação e Moagem, Laticínios, Água Mineral e 
Frigorifico de Pescado. PRESIDENTE - Tiago Gonçalves


