
Hospital recebe oferta de compra de 
R$ 23,6 mi; valor maior que lance mínimo

NOSSA SENHORA DA PAZ

Divulgação

Equipe de Rio Preto se classifica 
à final de Olimpíada Operacional

AVIAÇÃO
Divulgação

Prefeitura e 
Unimed vão 

plantar 
2,8 mil mudas

No próximo dia 21, às 
9h30, a Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo e o 
Semae farão o plantio de 2 
mil mudas de árvores de es-
pécies nativas. Já a Unimed 
irá patrocinar o plantio de 
800 mudas de árvores nati-
vas hoje às 8h30.    
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PMA faz 
concurso 
de foto e 
operação 

Polícia Ambiental de Rio 
Preto realizará campanha 
cultural e operação de 
fiscalização e conscien-
tização. A operação tem 
como foco a fiscalização do 
transporte, armazenamen-
to e comércio de madeira 
nativa.  
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Três propostas de compra 
do Hospital Nossa Senhora da 
Paz foram feitas nesta sexta-
-feira (17) sendo que uma de-
las foi de R$ 23.600.000,00 
ultrapassando o valor mínimo 
definido pela Justiça do Tra-
balho em R$ 56 mil. Segundo 
o Flávio Tomé, advogado que 
representa grupo majoritário 
de ex-funcionários, a proposta 
pagaria de  uma única vez o 
valor total.    Pág.A5

AUTORIDADES PM dá treinamento a 24 juízes estaduais e federais da região de Rio Preto 
para uso e manuseio de arma de fogo visando a legítima defesa dos magistrados.    Pág.A4

Mutirão ajuda 
MEIs negociar 
dívidas com 
a Receita

A ação tem início com uma 
Live nesta segunda-feira, dia 
20, às 19h, onde serão ex-
planadas orientações sobre o 
prazo anunciado pela Receita 
Federal para regularização 
dos débitos. Já entre os dias 
21 e 23 de setembro, das 9h 
às 15h, acontecerão os aten-
dimentos no Plaza Avenida 
Shopping..   Pág.A7

Aposentado 
confessa 

furtos de 24 
hidrômetros
Policiais da DIG/DEIC pren-

deram na sexta-feira (17) um 
aposentado de 53 anos que 
confessou ser o autor de 24 
furtos de hidrômetros no Jar-
dim Urano. O suspeito já tinha 
sido detido em flagrante às 
6h05 do mesmo dia.   Pág.A4

Imunologista 
fala de respeito 

às regras 
sanitárias

Pág. A3

 Cerca de 40 mil alunos 
estão matriculados no ensino 
infantil, fundamental e no 
EJA (Educação de Jovens e 
Adultos). O retorno presencial 
é opcional e começa amanhã 
na rede municipal de ensino 
de Rio Preto.   Pág.,A3.  

Volta às aulas na 
rede municipal 

deve ter cerca de 
40 mil alunos

Pág. A4

VANS
 Segundo 

associação, 
90% das vans 
de transporte 

escolar não 
devem retornar 

nesta segun-
da-feira por 

causa da falta 
de alunos. 
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Novos rumos para o 
crédito imobiliário 

impulsionam o setor
A semana foi marcada por 

diversas notícias positivas para o 
mercado e para o crédito imobili-
ário. As medidas anunciadas pelo 
Governo Federal deixam claro a 
importância da habitação para 
a geração de emprego e renda 
no País, mas também seu papel 
transformador na vida de milhões 
de pessoas que sonham com 
a conquista da casa própria. A 
construção civil foi reconhecida 
como um importante aliado para 
minimizar os impactos econômi-
cos causado pela pandemia. Os 
resultados mostraram o mérito 
do setor: o nível de empregos na área subiu e hoje soma 7% 
do total, o que representa 5,9 milhões de brasileiros, segundo 
dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio), 
um contingente expressivo de trabalhadores fazendo habitação, 
uma ação de impacto social importantíssima para a sociedade. 
O PIB da Construção Civil, que subiu 2,7% no segundo trimestre 
deste ano e puxou a elevação do PIB nacional, o que reforça= 
a importância do setor para a economia brasileira.

O programa habitacional Casa Verde e Amarela (CVA), que 
já beneficiou cerca de 1 milhão de famílias desde 2019, teve 
seu último ajuste em 2017, sendo que depois disso, só foram 
feitos ajustes pontuais. Acertadamente, o Conselho Curador 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) calibrou há 
poucos dias os parâmetros do programa. Com isso, foram ade-
quados os limites máximos operacionais do FGTS em 10% para 
empreendimentos dentro de capitais e regiões metropolitanas, 
15% para cidades com 50 mil e 100 mil habitantes, e 10% para 
as localidades entre 20 mil e 50 mil habitantes.

Houve, ainda, uma readequação na curva de subsídios, com 
valor máximo de R$ 47,5 mil para os grupos de renda familiar 
mais baixa; e redução temporária em 0,5% ao ano na taxa de 
juros para as pessoas físicas com renda de R$ 4 mil a R$ 7 mil 
(faixa 3 do CVA). Também foi disponibilizado um aumento de 
0,25% do subsídio concedido para diminuir o valor das presta-
ções para os mutuários com renda familiar mensal de até R$ 2 
mil, enquadrados no grupo 1 (correspondente à antiga faixa 2 
do Minha Casa, Minha Vida).

Os avanços no programa foram muito importantes para aten-
der a população de baixa renda - até mesmo por conta do déficit 
habitacional brasileiro que hoje gira em torno de 7,8 milhões de 
moradias -, e tudo indica que o programa será incrementado 
nos próximos anos, à medida em que o Governo anuncia que o 
orçamento do CVA será ampliado de R$ 56 bilhões em 2021 para 
R$ 61 bi em 2022, R$ 64 bi em 2023 e R$ 67 bi em 2024.

Para uma família de baixa renda, que, em grande parte das 
vezes, vive em um ambiente cheio de precariedades, essa mu-
dança pode significar uma oportunidade para darem um salto 
na vida, um panorama novo que permitirá à família dormir sob 
um teto seguro, ter acesso a saneamento básico e todas as 
garantias de uma vida digna.

Para o segmento SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo), a Caixa Econômica Federal trouxe novidades e bai-
xou o spread de 3,35% para 2,95%, somadas à remuneração da 
poupança, o que representa uma queda de 0,4 ponto percentual, 
segundo o banco. O movimento é muito importante diante da 
subida da Selic e mostra o compromisso do Banco com a habi-
tação e seu importante papel na sociedade. Além disso, sempre 
batemos nesta tecla e vamos continuar enfatizando a relevância 
dos juros se manterem abaixo de dois dígitos, o que permite 
que mais famílias acessem o financiamento imobiliário. Com a 
redução adotada pela Instituição, o mercado pode encontrar um 
equilíbrio diante da movimentação de bancos privados que estão 
buscando uma readequação das taxas. Medidas como a adotada 
pela Caixa vão de encontro à realidade vista em muitos países 
desenvolvidos, que mantém taxas de financiamento imobiliário 
em baixos patamares e mercados aquecidos. Para se ter uma 
ideia, a Numbeo, maior base de dados colaborativa sobre con-
dições de vida em cidades e países, informa que o Brasil ocupa 
a 76ª posição em um levantamento sobre os valores de taxas 
de financiamento imobiliário pelo mundo. Na Finlândia, primeiro 
lugar na lista, a taxa é 1,4% ao ano. Nos EUA, 37º colocado, a 
taxa anual é 3,99%.

Para os compradores, em particular, manter os juros do 
crédito imobiliário em baixo patamar é a garantia do acesso 
ao imóvel. Em média, cada 1% ponto percentual de queda na 
taxa equivale em uma redução de 9% no valor da parcela do 
financiamento. Graças à diminuição dos juros do financiamento 
nos últimos quatro anos é que uma pessoa, com a mesma ren-
da ajustada pela inflação, consegue comprar um imóvel maior 
em função das melhorias nas condições de financiamento. O 
mercado imobiliário está crescendo em opções de produtos, 
condições de pagamento e competitividade no setor.

Fornecer condições de crédito acessíveis à população é um 
passo fundamental para a consolidação do sonho de uma mo-
radia digna e segura para todos.

*Luiz França
Presidente da ABRAINC - Associação Brasileira de In-

corporadoras Imobiliárias.

ARTIGO CPFL registra uma 
interrupção de energia 

causada por pipa por dia
Todos os anos, durante o 

período de férias escolares 
(dezembro, janeiro e julho), 
crianças, adolescentes e até 
adultos aproveitam para empi-
nar pipas, mesmo com o isola-
mento social. Um levantamento 
realizado pela CPFL Paulista 
apontou um aumento de 22% 
nas interrupções causadas pela 
brincadeira nos primeiros sete 
meses do ano, comparado ao 
ano anterior.

Em 2020, na região de Rio 
Preto, foram 226 casos, contra 
275 em 2021, pouco mais 
de uma interrupção por dia. O 
brinquedo segue entre as prin-
cipais causas de perturbação do 
sistema elétrico, gerando trans-
tornos e riscos à população.

Nas cidades atendidas pela 
CPFL Paulista, o estudo identi-
ficou uma queda de 9.8% de 
interrupções no fornecimento, 
causadas entre janeiro e julho 
de 2021, em relação ao mesmo 
período de 2020. Foram 3.242 
registros neste ano, contra 
3.566 do ano anterior.

Entre as 10 cidades com 
mais ocorrências, São José 
do Rio Preto lidera o ranking, 
seguida por Mirassol e José 
Bonifácio. Outras cidades são 
citadas no levantamento como 
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Guapiaçu, Nova Granada, Bady 
Bassitt, Pindorama, Monte Apra-
zível, Cedral e Palestina.

A CPFL, por meio a campa-
nha “Guardião de Vida”, criou 
vídeo para alertar a população 
sobre os perigos da rede elétrica. 
Entre os assuntos abordados 
os perigos de brincadeiras com 
pipas próximo às subestações e 
às redes elétricas. A CPFL reforça 
que as pessoas nunca busquem 

as pipas caídas em locais com 
equipamentos de energia, que 
podem causar acidentes e até 
morte.

Muitas pipas ficam enrosca-
das nos fios e causam interrup-
ções nos meses seguintes. Isso 
ocorre porque a linha e a estru-
tura da pipa, enrolada nos cabos 
elétricos, se tornam condutoras 
de energia quando chove.

Os desligamentos e os aci-

dentes causados pelas pipas 
podem ser evitados com alguns 
cuidados simples, indicados 
pela campanha como: Empinar 
pipas longe da rede elétrica; 
Evitar soltar em locais com fluxo 
de veículos; Não utilizar cerol e 
“rabiolas”, pois elas enroscam 
nos fios elétricos e podem pro-
vocar choques e nunca tentar 
remover pipas dos fios caso fique 
enroscada.

DIA DA ÁRVORE

Ações fazem plantio de 2,8 mil 
mudas hoje e  na terça-feira

No próximo dia 21, às 
9h30, a Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente e Urbanismo, e 
o Semae farão o plantio de 2 
mil mudas de árvores de espé-

ainda criar um espaço para 
que muitas pessoas possam 
ser homenageadas.

O local escolhido fica na 
rua Dr. Raul Silva, esquina 
com rua Dr. Antônio dos San-
tos Galante (espaço localizado 
atrás da Faceres). Qualquer 
pessoa pode participar, basta 
ir até o local, retirar uma muda 
e plantar. Todos os partici-
pantes serão orientados pela 
equipe do Instituto Mudar.

“O plantio de mudas já se 
tornou tradição para a Uni-
med Rio Preto com objetivo 
de celebrar o Dia da Árvore. 
Mas este ano será ainda mais 
especial, pois vamos home-
nagear muitas pessoas que 
infelizmente não estão mais 
entre nós”, afirmou o conse-
lheiro e diretor Comercial e de 
Marketing da Unimed Rio Pre-
to, Atílio Maximino Fernandes.

Da REPORTAGEM 
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Ambiental tem concurso de foto e ações preventivas

Em comemoração ao Dia 
da Polícia Militar Ambiental e 
Dia da Árvore, que ocorrem no 
dia 21 de setembro, a Polícia 
Ambiental de Rio Preto realizará 
campanha cultural e operação 
de fiscalização e conscientiza-
ção.

Para comemorar a data, a 
PMA lançará um concurso de 
fotografia com o objetivo de 
engajar as pessoas sobre a pre-
servação ambiental e a história 

da Polícia Ambiental.
Para participar basta pro-

duzir uma fotografia em boa 
resolução sobre a atividade da 
PMA, também será possível 
participar enviando fotos anti-
gas ou recortes de jornais. Os 
três vencedores receberão a 
medalha Challenge Coin “Valor 
Ambiental” e suas fotografias 
poderão estar no próximo livro 
histórico da Polícia Militar Am-
biental.

Além da campanha, será 
deflagrada em todo o Estado de 
São Paulo, nos dias 21 e 22 de 

Da REPORTAGEM setembro de 2021, a Operação 
Floresta Amiga II em parceria 
com o PROCON-SP Ambiental.

A operação tem como foco a 
fiscalização do transporte, arma-
zenamento e comércio de ma-
deira nativa no Estado de São 
Paulo e conscientizar o cidadão 
para o consumo responsável e 
a preservação das florestas, em 
especial a Mata Atlântica e a 
Floresta Amazônica.

Convite - Os policiais 
ambientais de Rio Preto tam-
bém foram convida pelo Rio-

preto Shopping para uma ação 
interativa e socioambiental, 
sobre o Dia da Árvore, com os 
clientes do centro de compras, 
das 10h às 22h do dia 21 de 
setembro.

Quem passar pela Praça 
2 de Eventos, poderá conferir 
uma equipe da Polícia Ambiental 
junto a uma viatura Hilux 4x4 e 
uma lancha, ambas utilizadas 
pela corporação em suas ope-
rações, além de uma exposição 
de animais empalhados e ban-
ners de conscientização sobre a 
importância do meio ambiente.

cies nativas na APP – Área de 
Preservação Permanente do rio 
Preto, localizada na ETE – Esta-
ção de Tratamento de Esgoto.

O plantio faz parte das co-
memorações do Dia da Árvore 
e da entrada da Primavera. O 
evento terá a presença do pre-
feito Edinho Araújo, da secre-

tária do Meio Ambiente Kátia 
Penteado, do superintendente 
do Semae Nicanor Batista Jr., 
de representantes da Câmara 
Municipal, de autoridades 
ligadas à área ambiental, de 
servidores da autarquia e de 
alunos da Rede Municipal de 
Ensino.

Também para celebrar o Dia 
da Árvore a Unimed Rio Preto, 
em parceria com o Instituto 
Mudar - Projeto Muda que a 
Cidade Muda, irá patrocinar 
e participar do plantio de 800 
mudas de árvores nativas nes-
te domingo (19) às 8h30.

Além de celebrar a data, 
este ano a ação fará também 
uma homenagem às vítimas 
da Covid-19. Por este moti-
vo, o tema será: “Jardim da 
Saudade”. O objetivo é, além 
de reflorestar uma área da 
cidade com árvores nativas, 
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Nos últimos seis meses 
um grupo de mães de alunos 
da rede pública municipal de 
ensino se organizou para pres-
sionar pelo retorno às aulas 
presenciais. Elas pressionaram 
a Secretaria a Câmara Muni-
cipal. Ocupou a Tribuna numa 
das sessões para explicar o 
drama do estudo online. 

Muitas mães tiveram que 
parar de trabalhar para ajudar 
os filhos em casa, deixando 
de complementar o orçamento 
doméstico achatado com a 
diminuição da atividade eco-
nômica. Nas residências sem 
internet mães e pais tiveram 
passaram a ser os professo-
res com a ajuda do material 
didático físico entregue pelo 
município. 

Parte delas reclamava da 
segregação das crianças em 
casa e os problemas emocio-
nais decorrentes da situação. 
Na Câmara citaram o retorno 

nas escolas particulares, nos 
países europeus e a recomen-
dação da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) para o retorno 
presencial. 

No entanto, a secretária de 
Educação, Fabiana Zanqueta, 
alegou que as escolas particu-
lares administram no máximo 

Rio Preto retoma aulas presenciais 
na rede municipal amanhã

A queda acentuada nas 
infecções e internações por 
Covid 19, resulta na reto-
mada das aulas presenciais 
para 100% aos alunos que 
fizerem essa opção, após 
19 meses consecutivos 
da interrupção do serviço. 
Cerca de 40 mil alunos es-
tão matriculados no ensino 
infantil, fundamental e no 
EJA (Educação de Jovens e 
Adultos). O retorno presen-
cial é opcional.  

Segundo a assessoria de 
imprensa da Prefeitura, pes-
quisa revelou que 80% dos 
pais optaram pelo retorno 
presencial. Os professores 
e profissionais da Educação 
estão imunizados. As 50 es-
colas que estavam fechadas 
podem voltar a funcionar. Os 
Bombeiros concederam 103 
Autos de Vistoria para as es-
colas da rede. A Secretaria 
administra 156 unidades 
administrativas e escolares. 

A Secretária de Edu-
cação, Fabiana Zanqueta, 
lembra que a retomada das 
aulas presenciais para parte 
da clientela já começou. “Ini-
ciamos a retomada gradual 
em agosto, com 35% dos 
alunos do fundamental em 
sala de aula e com o aco-
lhimento no ensino infantil. 
Essa decisão foi importante 
para que pudéssemos dar 
mais segurança tanto para 
os alunos, como para toda 
a comunidade escolar”. 

Para minimizar o pre-
juízo para pais e alunos 
a Prefeitura implantou o 
ensino remoto. O conteúdo 
foi transmitido via Internet 
e, quem não possui esse 
serviço, recebeu material 
didático impresso e um Kit 
escolar. Cem por cento dos 
alunos teriam sido atingidos, 

segundo a assessoria. Os 
mais vulneráveis, também re-
tiraram mensalmente um Kit 
Alimentação correspondente 
à merenda que recebiam na 
escola. A entrega dos Kits 
cessa a partir da retomada 
das aulas. 

Os profissionais das esco-
las infantis receberam treina-
mentos e cursos específicos 
sobre os cuidados para evitar 
a transmissão do coronaví-
rus. Os bebês e as crianças 
em creches não usam más-
cara e mantêm contato físico 
com cuidadores e professo-
res. Todas as escolas estão 
preparadas para receber até 
100% dos alunos nas salas 
de aula. Onde não for possí-
vel manter o distanciamento 
obrigatório, os alunos serão 
divididos em grupos.   

Fabiana Zanqueta afirma 
que “todo o trabalho foi feito 
em conjunto com a Secre-
taria de Saúde e seguindo 
os protocolos sanitários do 
plano São Paulo. Decidimos 
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Com poucos alunos, 90% do transporte 
escolar devem não retornar nesta segunda

Mesmo com o retorno pre-
sencial das aulas municipais 
previsto para segunda-feira 
(20), a Comissão de Apoio 
ao Transporte Escolar (CATE) 
afirma que, pelo menos, 90% 
dos motoristas não voltarão 
a rodar por falta de aluno e 
despesas altas.

“Os motoristas que volta-
ram ou que vão voltar ainda 
são os que fazem as escolas 
particulares onde as aulas 
estão mais consecutivas. Mas, 
a maioria que trabalha com es-
colas municipais e estaduais, 
não compensa voltar mesmo 
com esse retorno na segunda-
-feira”, explica Milton Carvalho, 
que é transportador há 10 anos 
e faz parte da CATE.

A Rosimeire Frenschi tam-
bém é transportadora e faz 
parte da Comissão e ressalta 
que, antes da pandemia tinha 
58 alunos, atualmente conta 
apenas com 11. “O nosso 
maior problema tem sido que 
as escolas e professores estão 

desestimulando os pais a man-
darem as crianças”.

Com isso, o problema do 
Celso Júnior, conhecido como 
Tio Celso, se agrava ainda mais. 
“Desde que as aulas presenciais 
pararam eu passei a ajudar 
minha esposa na espetaria que 
ela tem e, mesmo com esse 
retorno na segunda-feira, ainda 
não consegui voltar com a van 

EDUCAÇÃO

pelo retorno neste momento 
tendo em vista a vacinação 
dos professores e também da 
queda no número de casos 
positivos da Covid. Tudo sem-
pre foi pensado para garantir 
a segurança na retomada”.

O Sindicato dos Profes-
sores da Rede Municipal de 
Ensino de Rio Preto (Atem) 
foi consultado, recebeu os 
questionamentos e se com-
prometeu em retornar. O que 
não aconteceu até o fecha-
mento da edição. 

Rede pronta  - A 
Secretaria de Saúde também 
se preparou para a volta às 
aulas presenciais. A partir de 
amanhã familiares, alunos 
e profissionais da educação 
poderão sanar dúvidas e ob-
ter orientação pelo telefone 
0800 77 22 123, de segun-
da à sexta, das 7h às 17h. 
Ele também poderá ser usa-
do para marcar teleconsultas 
e orientações em geral.

O prefeito Edinho Araújo, 
que passou toda a pandemia 
tomando decisões respal-
dado pela orientação dos 
médicos e da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
disse que “é um período de 
muitas incertezas, com vá-
rias dificuldades, mas sobre-
tudo de muito aprendizado. 
Os gestores e professores 
se empenharam ao máxi-
mo para dar o melhor para 
os alunos nesse momento 
em que o mundo precisou 
se transformar. Estamos 

vencendo esse desafio, o 
processo ainda será longo, 
mas estamos seguindo a 
ciência, preservando vidas e 
acolhendo aqueles que mais 
precisam”.

Investimentos - A 
pandemia transformou a 
relação da escola com os 
seus profissionais e com 
os alunos. A primeira ação 
para o retorno das aulas 
presenciais foi a instituição 
do programa Rio Preto+Edu-
cação. Na primeira fase, ele 
consistiu na aquisição de um 
Notebook para cada sala de 
aula. Serão investidos R$ 14 
milhões em tecnologia, reve-
la o prefeito Edinho Araújo. 

“Esta foi só a primeira 
fase do programa Rio Pre-
to+Educação, na próxima 
fase, prevista para outu-
bro, será a vez das escolas 
de ensino infantil rece-
be r em  o s e q u i -
pamentos e 
na tercei-
r a  f a se , 
todos os 
l a b o r a -
t ó r i o s 
da rede 
r e c e -
be rão 

Divulgação

Divulgação

Para a médica pediatra Nyla 
Thyara Melo Lobão Fragnan, 
Mestre em Ciências da Saúde 
e Doutoranda em Imunologia, 
“a volta às aulas no contex-
to de pandemia é um tema 
complexo”, e que precisa “ser 
debatido de forma profunda”, 
para que a individualidade 
“seja respeitada”.

Ela lembra que as crian-
ças não foram tão afetadas 
pela doença. “A maioria não 
apresenta sintomas graves 
e mesmo as complicações 
pediátricas são raras”, mas 
alerta que “a doença está 
deixando sequelas muito gra-
ves no desenvolvimento” e 
que tem “sido corriqueiro a 
identificação do atraso de fala 
e as mudanças na forma das 
crianças se relacionarem com 
os demais, além do déficit de 
aprendizagem”.

A médica alerta para as 
observações feitas por “educa-
dores renomados” que avaliam 
que “demoraremos décadas 
para recuperar”. A principal re-
gra sanitária para evitar o con-
tágio ou reduzir a transmissão, 
“é o distanciamento social”. 
Numa escola, o procedimento 
é difícil de ser respeitado. 

A volta às aulas, não envol-
ve apenas as crianças. “Temos 
todos os demais envolvidos 
no processo: educadores, 
profissionais da assistência 
educacional, pais e familiares” 
e que todos “podem estar sen-
do expostos, caso esta criança 
esteja ou seja contaminada no 
ambiente escolar”.

Entretanto, Nyla Thyara 
Melo Lobão Fragnan diz que 
“sim, as escolas precisam ser 
reabertas”. Como cientista, 
se embasa em uma série de 
estudos internacionais que 
“demonstraram que a trans-
missão nos ambientes escola-
res não se mostrou superior a 
outros ambientes”. Para isso, 
as “orientações sanitárias” têm 
que ser seguidas à risca. .

Ela também lembra de 
um aspecto único nessa faixa 
etária: o “comportamento in-
fantil”. “Elas precisam explorar 
e de contato e estimulo para 
se desenvolverem”, afirma. 
No entanto, a médica afirma 
que “está comprovado que 
o treinamento adequado dos 
envolvidos pode minimizar este 
aspecto”.

A direção da escola deve 
cuidar do ponto mais impor-
tante a ser trabalhado para o 
retorno do aluno. “Ajustes na 
estrutura física, que compre-
ende a distribuição dos alunos 
respeitando o distanciamento 
nas salas de aula e refeitório, 
bem como a adequação dos 
espaços de convivência, visan-
do permitir interação, sem o 
contato inadequado”, diz.

Imunologista 
recomenda 
respeito às 

regras sanitárias 
Da REPORTAGEM

Perto de 40 mil alunos podem voltar a frequentar as escolas; o retorno é opcional

A 
Secretaria de Saúde também 
se preparou para a volta às 
aulas presenciais. A partir de 
amanhã familiares, alunos 
e profissionais da educação 
poderão sanar dúvidas e ob-
ter orientação pelo telefone 
0800 77 22 123, de segun-
da à sexta, das 7h às 17h. 
Ele também poderá ser usa-
do para marcar teleconsultas 

O prefeito Edinho Araújo, 
que passou toda a pandemia 
tomando decisões respal-
dado pela orientação dos 
médicos e da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
disse que “é um período de 
muitas incertezas, com vá-
rias dificuldades, mas sobre-
tudo de muito aprendizado. 
Os gestores e professores 
se empenharam ao máxi-
mo para dar o melhor para 
os alunos nesse momento 
em que o mundo precisou 
se transformar. Estamos 

consistiu na aquisição de um 
Notebook para cada sala de 
aula. Serão investidos R$ 14 
milhões em tecnologia, reve-
la o prefeito Edinho Araújo. 

“Esta foi só a primeira 
fase do programa Rio Pre-
to+Educação, na próxima 
fase, prevista para outu-
bro, será a vez das escolas 
de ensino infantil rece-
be r em  o s e q u i -
pamentos e 
na tercei-
r a  f a se , 
todos os 
l a b o r a -
t ó r i o s 
da rede 
r e c e -
be rão 

Serviço
Creche: 9.163 alunos
Pré-escola: 8.262 alu-
nos
Fundamental: 21.844 
alunos
EJA: 214 alunos
Alunos matriculados: 
39.483
Unidades de ensino: 
156

computadores e projetores 
novos”, disse a secretária 
de Educação, Fabiana Zan-
quetta, ao explicar o que é 
o programa.

Fabiana Zanqueta, secretária da Educação

Iniciamos a retomada gradual em agosto, com 
35% dos alunos do fundamental em sala de aula 

e com o acolhimento no ensino infantil. Essa 
decisão foi importante para que pudéssemos dar 
mais segurança tanto para os alunos, como para 

toda a comunidade escolar

“

”
Movimento de mães pediu 

retorno presencial 

três unidades em uma cidade 
e a Prefeitura tem quase 150 
e perto de 40 mil alunos, e nos 
países europeus a vacinação 
adiantada permitia aulas pre-
senciais. E que o retorno acon-
teceria quando essas condições 
estivessem presentes ou os 
problemas, superados.

porque será uma semana sim 
outra semana não de aula 
presencial para cada turma, 
como eu vou cobrar a mensa-
lidade integral dos pais, sendo 
que seus filhos não vão o mês 
inteiro? Eu estaria rodando os 
mesmos kms, com muito me-
nos crianças. Sem contar que 
a manutenção de uma van não 
é nada barata”.
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NOVIDADE - Doria anuncia a criação do 1º Distrito Turís-
tico do Estado em Olímpia.

DESTAQUE DE HOJE -  Todo o carisma de Hyleia Sa-
bbag e sua beleza árabe

VISITA ILUSTRE  -  Na última semana, Helen Ganzarolli 
esteve na cidade. A modelo é presença constante em São 
José do Rio Preto. Ela já veio em festa do Automóvel Clu-
be.

FILHA DE FAMOSA  - Lourdes Leon, de 24 anos de ida-
de, fi lha mais velha de Madonna, de 63, passou pelo red 
carpet do MET Gala 2021, em sua estreia no tradicional 
baile de gala que rola em Nova York. Lourdes chegou 
com look pink e longos apliques nos cabelos, mostrando 
a língua diante dos fotógrafos. Com o look decotado e 
cavado, ela deixou à mostra algumas de suas tatuagens 
e os seus tradicionais pelos nas axilas.

REPORTAGEM NO TALIBÃ  -  Sérgio Utsch, jornalista do 
SBT, está no Afeganistão. O repórter foi enviado ao país 
para fazer uma série de reportagens para contar como 
está por lá após a tomada do poder pelo grupo extremis-
ta Talibã. Sérgio recebeu aval do grupo para entrar ao 
vivo no programa Vem Prá Cá por cinco minutos. Como a 
vivência, o jornalista enfatiza o clima de tensão no local.

FESTA  -  Em comemoração ao aniversário de Diego Carre-
teiro, marido de Priscila Furlaneto, aconteceu uma roda de 
samba no bairro do Palestra.

VIDA DE ARTISTA -  Zilu Godoi decidiu compartilhar com 
os fãs a sua rotina matinal, mas acabou sendo motivos 
de críticas pelo público por conta do alto volume de água 
desperdiçado. Em um dos momentos, a empresária apa-
rece lavando a louça, mas a todo momento deixa a tor-
neira da pia ligada.

INDENIZAÇÃO  - Emissora de televisão foi condenada 
pela Justiça a pagar uma indenização superior a acorda-
da em 2017, para o fi lho do cinegrafi sta Ari Júnior, uma 
das vítimas do voo da Chapecoense em 2016. Segundo o 
portal ‘Notícias da TV’, a emissora pagou um valor acor-
dado com os fi lhos do profi ssional, mas descontou R$ 
196,124,53 relativos ao Imposto de Renda – algo comum 
em grandes quantias.

COMIDA ALEMÃ  - O ti ti ti ou babado forte como diz a 
moçada da cidade e Dom Leon restaurante que de Monte 
Aprazível SP veio à Rio Preto. Deu um tempo em Brasília 
DF e está se instalando no tradicional Rio Preto Auto-
móvel Clube no panorâmico - Automóvel 101 anos. Em 
outras diretorias, alguns colunistas gratuitamente  fre-
quentavam o clube como dizem não confi rmo, pois sem-
pre fui associada. Agora é hora da gloria 101 anos mais 
modernidades glamour o mesmo. 

NOTÍCIA TRISTE  - O rei Roberto Carlos chorou muito no 
velório do seu fi lho Dudu Braga e atendeu o seu último pe-
dido: Dudu queria ser enterrado com uma camisa do Co-
rinthians, com tênis e roupa bem folgada. Dudu teve um 
câncer no peritônio que já estava tratando há dois anos. 
Ele deu muito alegria para o pai durante a vida. Quando 
ele nasceu muita gente lembra, pois nasceu quase cego. 

MOMENTOS DIFÍCEIS - Glória Pires participou do progra-
ma “É De Casa” na Globo e acabou se emocionando ao 
rever imagens do marido Orlando Morais no hospital tra-
tando a Covid-19.  Ao relembrar dos momentos difíceis 
que viveu ao lado do marido em tratamento, ela disse: 
“Foi muito assustador pra mim”.

PARA REFLETIR  -  Lição de vida, mudança de compor-
tamento. Só Jesus salva, Deus nos guie com sua infi nita 
misericórdia.

RIQUEZA REVELADA  - Segundo a revista Forbes, Ale-
xandre Negrão, ex-marido de Marina Ruy Barbosa, é um 
dos mais ricos do Brasil. Na lista de bilionários, a família 
do ator está na 100ª posição. Xandinho Negrão tem um 
patrimônio total de R$4,7 bilhões.

SUSTO -  Patricia Poeta surpreende ao revelar que pre-
cisou passar por uma cirurgia de emergência nos últi-
mos dias. A jornalista foi submetida a uma operação nas 
amígdalas, expondo que, caso infl amasse ainda mais, 
poderia fi car com parte do rosto desfi gurado e até mor-
rer.
DOR DA PERDA -  Após um mês da morte de Tarcísio 
Meira, Gloria Menezes tenta recomeçar uma nova vida 
sem o marido. A atriz segue triste com a perda e sofre 
com saudades. Ela está morando em um apartamento da 
família na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Ti-
juca.
CRÍTICA À EMISSORA -  Luiza Ambiel se desespera em 
prova do novo reality da Record e critica a produção do 
programa. No domingo (12/09), o reality teve a partici-
pação de Li Martins, Adriana Bombom e Luiza Ambiel. 
As três tiveram que vivenciar a rotina de uma família de 
pescadores. No episódio, Luiza entrou em pânico ao ver 
um caranguejo dentro do mangue.

TRABALHO VOLUNTÁRIO - Voluntárias de centro es-
pírita também são pessoas que colaboram para recep-
cionar as pessoas e para servir água. É diferente de 
quem dá o passe e trabalha como recepcionista. 

PM dá treino para juízes sobre 
uso e manuseio de arma de fogo

A Polícia Militar de Rio Preto 
deu início ao curso de simula-
ção de ocorrência com arma 
de fogo para juízes federais e 
estaduais da região noroeste 
paulista. O treinamento que 
teve duração de dois dias é 
realizado na sede do Comando 
de Policiamento do Interior 
Cinco (CPI5). 

O exercício que foi idealiza-
do pelo coronel Fábio Rogério 
Candido e pelo juiz Evandro 
Pelarin tem o intuito de per-
mitir que os magistrados se 
familiarizem com o manuseio 
de uma arma de fogo e ocor-
rências na vida real, para isso 
o treinamento utiliza o Método 
Giraldi, que consiste em ativi-
dades práticas que simulam 
ocorrências reais com son e 
vozes. 

O convite do curso foi feito 
para todos os magistrados da 
região, sendo que destes 24 
aceitaram a participação, in-

cluindo uma desembargadora. 
Ao final do curso cada partici-
pante receberá um certificado. 

O jornal Dhoje conversou 
com o juiz Evandro Pelarin 
que explicou a importância da 
capacitação para os juízes. Ele 
também está participando das 
atividades e acrescentou já ter 
cursado um treinamento de 
armamento. 

“Esse curso é importante 
primeiro porque todos os juí-
zes por lei têm autorização de 
porte de arma, e para termos 
uma arma precisamos ter um 
treinamento e saber em quais 
situações devemos usá-la, fora 
que o método que está sendo 
utilizado é para a proteção a 
vida e não o ataque as pesso-
as”, explicou o juiz idealizador. 

Os participantes estão sen-
do auxiliados por policiais mi-
litares, policias do Batalhão 
de Ações Especiais da Polícia 
(BAEP) e por policiais militares 
ambientais que foram treinados 
para assessorar os iniciantes.  
(Colaborou – Bruna MARQUES)
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24 AUTORIDADES FOGO

Na madrugada da sexta-fei-
ra (17) uma equipe da Polícia 
Militar e viaturas do Corpo de 
Bombeiros foram acionados 
para atender uma ocorrência 
de incêndio em uma residência 
desocupada no bairro Parque 
Industrial.

Ao chegarem ao local os 
policiais militares encontraram 
o incêndio já sendo controlado 
por bombeiros com quatro 
viaturas.

Para os militares os vizinhos 
do imóvel informaram que a 
casa esta desocupada desde 
que os antigos proprietários, 
que eram idosos, faleceram e 
com muita frequência morado-
res de rua e usuários de droga 
utilizando o imóvel. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Imóvel 
desocupado é 

incendiado
Da REDAÇÃO
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24 EQUIPAMENTOS OLIMPÍADA
Aposentado é preso 

e confessa furtos em 
série de hidrômetros

Policiais da DIG/DEIC 
prenderam na sexta-feira 
(17) um aposentado de 53 
anos que confessou ser o 
autor de 24 furtos de hidrô-
metros no Jardim Urano. O 
suspeito já tinha sido detido 
em flagrante às 6h05 do 
mesmo dia enquanto tenta-
va subtrair um equipamento 
de uma distribuidora loca-
lizada na Avenida Murchid 
Honsi.

De acordo com as in-
formações da Polícia Civil, 
policiais militares encami-
nharam para a Central de 
Flagrantes um homem que 
foi flagrado por um funcio-
nário de um estabeleci-

mento comercial furtando o 
equipamento.

Na delegacia o aposenta-
do confessou ser o autor de 
mais 24 furtos em imóveis 
diversos. Na casa do suspei-
to os policiais localizaram e 
apreenderam seis hidrôme-
tros que segundo o homem 
foram todos furtados na 
madrugada da sexta-feira. 
Ele ainda acrescentou que 
vende os equipamentos 
para empresas de sucatas 
que posteriormente serão 
investigadas.

O aposentado foi preso e 
encaminhado para a cadeia 
de trânsito da Delegacia 
Seccional de Rio Preto.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Rio Preto classifica equipe de aviação militar em torneio

Ocorreu na última sexta-
-feira (17) a segunda etapa 
da 3º Olimpíada Operacional 
do Comando de Aviação da 
Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, na qual as equipes de 
Araçatuba, Bauru, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto e São 
José do Rio Preto disputaram 
as duas últimas vagas para a 
final do evento. Rio Preto se 
classificou em segundo lugar.

As atividades da olimpíada, 
que foram realizadas na Base 
de Aviação de Rio Preto, ini-
ciaram às 7h30 com a equipe 
de Bauru demonstrando suas 
habilidades na simulação de 
salvamento com águia. Rio Pre-
to começou suas simulações 
também no águia

As provas seguintes foram 
de tiro; salvamento aquático; 
prova de nós; conhecimento 
geral e teste de aptidão física.

Na data ainda estava pre-
sente o idealizador da olimpíada 
que é o comandante de Aviação 
da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, coronel Paulo 
Luiz Scachetti Júnior. Em sua 
companhia também estava o 
comandante da Base de Avia-
ção de Rio Preto, major Leone 

estande de tiro todos estarão 
utilizando as proteções indivi-
duais, mas de todas as formas 
uma equipe estará 100% dis-
ponível para atender qualquer 
imprevisto”, explicou o major.

As atividades foram finaliza-
das às 18h com a participação 
de todos. Após a contagem 
de pontos a base de Bauru se 
classificou em primeiro lugar, 
ganhando a penúltima vaga 
na final e a base de Rio Preto 
em segundo lugar, ocupando a 
última vaga. Presidente Pruden-
te ficou em terceiro, Ribeirão 
Preto em quarto e Araçatuba 
em quinto.

A final acontecerá no dia 
10 de dezembro em Piraci-
caba, município que sediou a 
primeira etapa do evento, e Rio 
Preto competirá também com 
as bases de Piracicaba e Praia 
Grande. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Cortez Ramos, que para o jor-
nal DHoje informou que todos 
os cuidados foram tomados 
durante o evento.

“Todos os requisitos de se-
gurança estão sendo tomados. 
Temos socorristas, viatura para 
transporte, na prova aquática 
também temos salva-vidas, no 

Divulgação 
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PROPOSTA 

Hospital Nossa Senhora da Paz tem 
lance de compra acima do valor mínimo

Três propostas de compra do 
Hospital Nossa Senhora da Paz 
foram feitas nesta sexta-feira 
(17) sendo que uma delas foi 
de R$ 23.600.000,00 ultrapas-
sando o valor mínimo definido 
pela Justiça do Trabalho em R$ 
56 mil. O valor mínimo corres-
ponde a 60% da avaliação total 
do imóvel (R$ 39.240.000,00).

Essa proposta foi feita por 
uma empresa da cidade de 
São Paulo CV Hauss 01- Em-
preendimento Imobiliário SPE 
Ltda. Segundo o Flávio Tomé, 
advogado que representa grupo 
majoritário de ex-funcionários, a 
proposta pagaria de  uma única 
vez o valor total.

No que diz respeito aos 
credores relacionados às ações 
trabalhistas Tomé salienta que 
são cerca de 300 ex-funcioná-
rios que tem valores a receber 
que somam aproximadamente 
R$ 16 milhões.

Outras duas propostas tam-
bém foi feitas na data limite 

ambas apresentando o valor 
mínimo de R$ 19.620.000,00 
– sendo que as duas propuseram 
uma entrada de 30% do valor, ou 
seja, R$5.886.000,00 – o dife-
rencial é a forma de pagamento 
do saldo restante.

A empresa ABC3+Holding 
Ltda sediada em Rio Preto e 
que possui escritórios em São 
Carlos, Nova Iorque e Miami 
nos Estados Unidos ofertou o 
pagamento do saldo em duas 
parcelas de R$ 6.867.000,00.

Já a outra proposta feita por 
um grupo de empresas Maika 
Empreendimentos e Participa-
ções Ltda, M.Azevedo Participa-
ções S/A, Sbozzo Participações e 
Investimentos Ltda e um médico 

Sérgio SAMPAIO  
redacao@dhoje.com.br

todos de Uberlândia foi de quitar 
o saldo em 25 parcelas de R$ 
549.360,00.

Segundo Tomé agora a Justi-
ça tem entre 10 e 15 dias para 
avaliar todas a propostas e dar 
sua decisão.

Rejeitadas – No mês de 
agosto duas propostas foram 
rejeitadas pela justiça um por ter 
sido abaixo do valor mínimo e a 
outra por ter sido apresentada 
por um corretor que não estava 
credenciado pela justiça.

Desta vez as três propostas 
atingiram os valores exigidos 
e foram apresentadas para o 
corretor credenciado Júlio César 
Cardoso.

Agora a expectativa é grande 
por parte dos ex-funcionários do 
Hospital Nossa Senhora da Paz 
que estão a quase duas décadas 
esperando um resultado final 
desta novela que se transformou 
a venda do prédio.

O imóvel que tem 12.030 m² 
de terreno e área construída de 
9.295 m² e fica localizado em 
região valorizada de Rio Preto na 
Avenida Anísio Haddad.

23,6 mi
Valor da oferta 

Sérgio SAMPAIO

NESTA SEMANA

Rio Preto tem mutirão 
de espirometria a 
partir de segunda

A Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio da Secretaria 
de Saúde, promove entre 
os dias 20 e 24 de setem-
bro o mutirão de espiro-
metria, que detecta a Do-
ença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPCO), utilizada 
para classificar a bronqui-
te crônica e o enfisema 
pulmonar.

Os exames serão re-
alizados no Hospital Dia, 
com apoio da companhia 
farmacêutica Boehringer 
Ingelheim. A estimativa é 
de que 280 exames sejam 
feitos durante o mutirão, 
todos já agendados.

Os exames de espirome-
tria voltaram a ser realiza-
dos no município no final 
de julho. Para proporcionar 
maior proteção contra a 
Covid-19, o exame – tam-
bém conhecido como “tes-
te do sopro” – está sendo 
realizado em cabines de 
biossegurança equipadas 
com filtros que eliminam 
99,9% de vírus e bactérias, 

protegendo da contamina-
ção os técnicos, médicos e 
o próprio paciente.

As cabines foram cedi-
das pela farmacêutica Bo-
ehringer Ingelheim, sendo 
Rio Preto o primeiro muni-
cípio do interior do Estado 
de São Paulo a recebê-las.

Os exames de espiro-
metria no Hospital Dia se-
rão realizados de segunda 
a sexta-feira. Para ter aces-
so, é preciso agendar con-
sulta em uma unidade de 
saúde e ser encaminhado 
ao especialista. A primeira 
avaliação é uma triagem, 
que seleciona pacientes 
com maior probabilidade 
de apresentar a doença e 
os direciona para o exame.

O procedimento per-
mite medir a quantidade 
de ar que entra e sai dos 
pulmões, de forma que se 
o paciente estiver fora dos 
padrões normais para sua 
idade, será contatado pos-
teriormente para agendar 
consultas e ter orientação 
para o tratamento mais 
adequado.

Da REDAÇÃO

Divulgação

ESTA SEMANA

Rio Preto inicia na próxi-
ma segunda-feira (20) a apli-
cação de dose adicional para 
adultos de 18 anos ou mais 
com alto grau de imunos-
supressão. Para recebê-la, 
será necessário apresentar 
documentos pessoais com 
foto e CPF, comprovante 
de residência de Rio Preto, 
comprovante de vacinação e 
atestado médico que com-
prove a condição.

A dose adicional só será 
aplicada naqueles que te-
nham recebido a segunda 
dose, independentemente 
do imunizante, ou dose úni-
ca há mais de 28 dias. As 
doses estarão disponíveis 
das 8h às 14h nas unidades 
de saúde e equipamentos 
públicos do município e no 
Shopping Cidade Norte.

Considera-se alto grau de 
imunossupressão pessoas 
com: Imunodeficiência pri-
mária grave; Quimioterapia 
para câncer; Transplantados 
de órgão sólido ou de célu-
las tronco hematopoiéticas 
(TCTH) em uso de drogas 
imunossupressoras; HIV/Aids 
com CD4 menor que 200 
cel/mm3; Uso de corticóides 
em doses maiores que 20 
mg/dia de prednisona, ou 
equivalente, por  mais de 14 
dias; Uso de drogas modifi-
cadoras da resposta imune; 
pacientes em terapia renal 
substitutiva (hemodiálise) e 
pacientes com doenças imu-
nomediadas inflamatórias 
crônicas (reumatológicas, 

autoinflamatórias, doenças 
intestinais inflamatórias).

80 anos - A vacinação 
da dose adicional para idosos 
também continua, sendo 
que a partir de segunda-
-feira (20), os idosos de 80 
anos ou mais que tenham 
recebido a segunda dose há 
mais de seis meses também 
poderão ser revacinados.

com foto e CPF, comprovante 
de residência de Rio Preto e 
comprovante de vacinação.

Rio Preto recebeu 4.560 
doses destinadas à vacina-
ção de dose adicional dos 
imunossuprimidos e idosos 
de 80 a 84 anos. Até o mo-
mento, 2.434 idosos de 85 
anos ou mais receberam a 
dose adicional em Rio Preto.

Acamados -  As 
equipes de imunização da 
Secretaria de Saúde tam-
bém estão aplicando a dose 
adicional em idosos acama-
dos. Interessados devem 
se cadastrar no Portal da 
Prefeitura, no endereço: 
www.riopreto.sp.gov.br/vaci-
nacovid, informando nome, 
CPF, data de nascimento, 
telefone, endereço, data da 
segunda dose e a limitação 
da mobilidade.

Aqueles que não pos-
suem acesso à internet po-
dem entrar em contato com 
a Ouvidoria da Secretaria de 
Saúde, pelo telefone 0800 
770 5870, ou pelo Disque 
Saúde no telefone 0800 
771 7123, e se cadastrar.

Idosos residentes das 
Casas de Repouso e Institui-
ções de Longa Permanência 
(ILPIs) também já estão 
sendo vacinados com a dose 
adicional.

Da REDAÇÃO

Adultos com alto grau de imunossupressão 
começam receber dose adicional

A dose adicional só será aplicada 
naqueles que tenham recebido a 

segunda dose, independentemente do 
imunizante, ou dose única há mais 

de 28 dias

“
”
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As doses estarão dispo-
níveis nos seguintes locais: 
Shopping Cidade Norte, das 
8h às 14h; Unidades de 
Saúde, das 8h às 14h e Swift 
das 8h às 16h (somente 
por sistema drive-thru, com 
entrada pela av. Duque de 
Caxias, pela rua atrás do 
Clube do Lago).

Para ser vacinado, o idoso 
deve apresentar documento 

A vacinação 
da dose 
adicional 
para idosos 
também 
continua
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EM SETEMBRO O CÓDIGO DO 
CONSUMIDOR COMPLETA 31 ANOS: 

CONFIRA O RANKING DE RECLAMAÇÕES

MERCADO LIVRE 
DEVE INDENIZAR 
VITIMA DE GOLPE

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com
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O Código de 
Defesa do 
Consumidor 
completou 

no último sábado 11 de 
setembro 31 anos.  O 
documento reúne um 
conjunto de leis que 
protegem o consumidor 
e auxiliam em casos de 
compras mal sucedidas ou 
um serviço mal prestado, 
além de orientações que 
regem as relações de 
consumo.
Alguns dos princípios do 
código são: resguardar 
o consumidor contra a 
publicidade enganosa e 
abusiva, apresentar as 
informações gerais dos 
produtos de consumo, 
proteção à saúde e 
segurança, educação ao 
consumidor sobre práticas 

adequadas de consumo, 
proteção contratual, 
qualidade e efi ciência dos 
serviços públicos.
O código ressalta que 
práticas abusivas são 
proibidas como qualquer 
propaganda de caráter 
discriminatório, que incite a 
violência e ou qualquer tipo 
de preconceito.
Criado pela Lei Nº 8.078 no 
ano de 1990, ele é o principal 
instrumento de garantia dos 
direitos dos consumidores. 
O CDC foi fruto da 
redemocratização do Brasil 
e da criação da Constituição 
Federal de 1988, que previa 
a criação de uma legislação 
específi ca para regular as 
relações de consumo.
Ainda hoje o Código se 
mantém efetivo, e prova 
disso são as atualizações 
que recebe frequentemente 
para abranger a gama cada 
vez mais vasta de produtos 
e serviços que estão 
disponíveis para a população.
A Lei que protege os direitos 
em casos consumeristas é 
vanguardista para o avanço 
da cidadania e segue como 
uma das mais importantes 
para a garantia de direitos no 
Brasil. 
Ao longo desses anos as 
transformações pelas quais 
o mercado de consumo 
passou    impõem cada 
vez mais desafi os para que 
o Código se mantenha 
atual e efi ciente no seu 
propósito de proteger os 
consumidores. Buscando 
o respeito à dignidade, 
saúde e segurança do 
cidadão, a proteção de seus 
interesses econômicos e a 
melhoria da sua qualidade 
de vida, o CDC trouxe 
vários benefícios, e um dos 
maiores é o equilíbrio nas 
relações de consumo.
Portanto, devido a demanda 

e a complexidade de 
situações próprias das 
relações de consumo, foi 
que surgiu o CDC, com 
o princípio de estabelecer 
uma política nacional e 
harmonizar as relações 
de consumo. A Lei  é 
importante e imprescindível 
porque o CDC tem a função 
de atender às necessidades 
dos consumidores no que 
diz respeito à sua dignidade, 
segurança e proteção de 
seus interesses, buscando 
com isso garantir a melhoria 
da qualidade de vida e 
harmonizando as relações 
de consumo. Protege e 
defende o consumidor, pois, 
que é a parte vulnerável e 
hipossufi ciente nas relações 
de consumo, ou seja, é a 
parte mais fragilizada.
Entre os direitos dos 
consumidores previstos 
no CDC estão o direito à 
informação, à restituição em 
dobro, à garantia, direito ao 
arrependimento, à anulação 
de cláusulas abusivas, ao 
contrato e à cobrança de 
dívidas.

CONFIRA O 
RANKING DOS MAUS 
FORNECEDORES, 
DE ACORDO COM 
PROCON-SP

1º semestre de 2021
•1º Telecomunicações 41.668
•2º Instituições Financeiras 
40.709
•3º Energia Elétrica 18.625
•4º Vestuário 18.449
•5º Agências e Operadoras 
de viagens (pacotes 
turísticos) 15.568
•6º Instituições de Ensino 
13.237
•7º Aparelho Celular 12.358
•8º Diversão / Lazer / 
Cultura 10.297
•9º Móveis 10.155
•10º Supermercado 8.826

A justiça condenou o 
Mercado Livre a pagar 
indenização por danos 

materiais e morais a uma vítima 
de golpe, pois considera que 
houve falha na prestação de 
serviço e constrangimento no 
enfrentamento da situação.
O caso ocorreu no Maranhão. 
Uma mulher anunciou o laptop 
no site do Mercado Livre. Em 
seguida, recebeu um e-mail da 
empresa com informações de 
que alguém teria feito a compra 
do produto e o valor seria 
creditado na sua conta após o 
envio.  Mas depois de ter enviado 
a mercadoria pelo Sedex, o 
pagamento não foi efetuado. 
O juiz do caso citou o artigo 
14 do Código de Defesa do 
Consumidor para justi� car a 
reparação de danos materiais 
devido a defeitos na prestação de 
serviços. 
Além do reembolso do valor 
do bem foi determinado o 
valor de pagamentos de danos 
morais entendendo que “o autor 
� cou ferido pelo ato arbitrário 
praticado pela empresa”.

SUJARAM SEU NOME E 
VOCÊ NÃO DEVE?
Caso o consumidor tenha seu 
nome inscrito no cadastro de 
inadimplentes (SPC/SERASA), 
sem justa causa, sem aviso prévio 
ou com informações incorretas, a 
empresa que requisitou a inclusão 
pode ser responsabilizada por 
danos morais e materiais.
Comprovada a inscrição 
indevida, o dano moral é 
presumido, e o consumidor deve 
ser indenizado, já eventualmente 
dano material deve ser 
comprovado pelo consumidor.
Consumidor bem informado, 
nunca é lesado!

CONJUNTO DE LEIS APROVADA EM 1990 PROTEGEM O 
CONSUMIDOR NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES, ENERGIA ELÉTRICA E INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRAS LIDERAM RECLAMAÇÕES EM 2021

CELSO LUIS BRANDI – Estudante
CELSO  -   QUAL É O 
DIREITO DO CONSUMIDOR 
NAS HIPÓTESES EM QUE 
O SERVIÇO NÃO FOR 
PRESTADO DE MANEIRA 
ADEQUADA?

SOS -   Nos germos do 
art. 20, § 1º, o consumidor 
tem o direito de exigir, 
alternativamente:
a) A reexecução dos serviços, 
sem custo adicional e quando 
cabível, que inclusive poderá 
ser realizada por terceiro, com 
despesas correndo por conta 
do fornecedor;
b) A restituição imediata 
da quantia paga, 
monetariamente atualizada, 
sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos; ou
c) O abatimento proporcional 
do preço.
 

CELSO  -   QUAL A 
RESPONSABILIDADE DO 
FORNECEDOR PRESTADOR 
DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO 
DE CONSERTO DE 
PRODUTOS?

SOS -   Conforme o art. 
21, esse fornecedor tem a 
obrigação de “empregar 
componentes de reposição 
originais adequados e novos, 
ou que mantenham as 
especi� cações técnicas do 
fabricante, salvo, quanto a 
estes últimos, autorização em 
contrario do consumidor”, 
como por exemplo, “a 
concessionária de veículos 
ao fazer reparos mecânicos, 
elétricos, de lataria etc.: 
as o� cinas de assistência 
técnica e eletrodomésticos e 
eletrônicos etc”.

MONIQUE DE PAULA SOUZA – Jornalista
MONIQUE  –   DE QUEM 
É A RESPONSABILIDADE 
QUANDO A PESAGEM/
MEDIÇÃO DO PRODUTO 
FOI REALIZADA PELO 
FORNECEDOR IMEDIATO 
E NÃO PELO FABRICANTE, 
PRODUTOR OU OUTRO 
FORNECEDOR? 

SOS -   Conforme preceitua 
o § 2º do art.19, é o 
fornecedor imediato quem 
será o responsável. Este 

dispositivo legal impõe uma 
responsabilidade especi� ca 
ao comerciante/fornecedor 
direto, rompendo com a 
solidariedade antes traçada, o 
que ocorre em razão do fato 
de que quem deu causa ao 
vicio  de quantidade foi ele, 
como ocorre nos mercados 
e feiras livres, com relação à 
venda  de cereais, legumes, 
frutas e hortaliças, de modo 
que o produtor  rural não pode 
ser responsabilizado.

LEONADO XAVIER DA COSTA BARROS – Empresário
LEONARDO  -   DESEJO 
REALIZAR A QUITAÇÃO 
ANTECIPADA DE 
FINANCIAMENTO DE 
UM VEÍCULO. O BANCO 
INFORMA QUE O SALDO 
RESTANTE SOFRE 
REDUÇÃO DE APENAS 50% 
(CINQUENTA POR CENTO) 
DOS JUROS. ESSA POSTURA 
É CORRETA?

SOS -   O Código de Defesa 
do Consumidor é bastante 
claro quanto ao direito do 
consumidor da amortizar 
ou quitar antecipadamente 
os empréstimos bancários, 
com redução proporcional 
de juros e demais encargos. 
A propósito, transcreve-
se o disposto no § 2º, do 
art.  52: “é assegurada ao 
consumidor a liquidação 
antecipada do débito, total 
ou parcialmente, mediante 

redução proporcional dos juros 
e demais acréscimos”.
A redução deve ser 
proporcional aos meses pagos. 
Quanto maior o numero 
de prestações vincendas (a 
vencer), maior deve ser a 
redução.
Como, muitas vezes, há 
di� culdade prática de o 
consumidor veri� car a exatidão 
da redução concedida pelos 
bancos, sobretudo em razão 
das inúmeras e complicadas 
formas de cálculos dos juros 
nos empréstimos, sugere-se, 
se possível, que você consulte 
um contador, levando cópia 
do contrato e comprovante 
de pagamento das prestações 
venidas.
Se o banco estiver agindo de 
modo incorreto e não sendo 
possível a realização de acordo, 
leve a questão ao PROCON e, 
se necessário Justiça.

Divulgação
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Editais de
CONVOCAÇÃO

 
 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO 
“CONDOMÍNIO VILLAGE LA MONTAGNE” 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 
O Diretor Presidente da Associação dos Moradores do “Condomínio Village La Montagne”, 
Convoca nos termos da legislação vigente e de conformidade com o Estatuto Social, 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que se realizará no dia 27 de setembro 2021, 
segunda-feira, às 19h00m, em primeira convocação, nas dependências do Salão de 
Convenções da Associação, sito na Rodovia BR 153, Km 70 – Jardim do Lago, nesta cidade de 
São José do Rio Preto SP, telefone 17 3227-8824, com a finalidade de deliberar sobre as 
matérias da seguinte ORDEM DO DIA: 
 
 
1 – AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDÃO NA QUADRA DE TÊNIS; A SER 
EXECUTADA QUANDO HOUVER SALDO REMANESCENTE NA MANUTENÇÃO. 
 
2 – AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E BEBEDOURO NA QUADRA DE 
VÔLEI DE AREIA ENTRE A QUADRA 18 E 14; A SEREM EXECUTADOS QUANDO 
HOUVER SALDO REMANESCENTE NA MANUTENÇÃO. 
 
3 – AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO FUNDO DE FESTAS PARA OUTROS 
EVENTOS DO CONDOMÍNIO ALÉM DOS ENUMERADOS, E DESDE QUE APROVADO 
PELA DIRETORIA. 
 
4 – ASSUNTOS DIVERSOS. 
 
Não havendo quórum para a realização da Assembléia em primeira convocação, instalar-se-á 
em segunda, de conformidade com as disposições legais, às 19h30m do mesmo dia e no 
mesmo local. 
 
Os proprietários poderão fazer-se representar por procuração com poderes específicos e 
firma reconhecida (Parágrafo 1º - Artigo 23 do Estatuto Social). 
 
Não poderão votar as unidades que estiverem em débito com as obrigações associativas 
(Parágrafo 3º - Artigo 11 do Estatuto Social). 
 
Importante: Serão realizados todos os protocolos de segurança sanitária para realização 
da reunião. 
 
 
 

São José do Rio Preto SP, 15 de setembro de 2021. 
 

 
 
 
 

William do Amaral 
Diretor Presidente 

Vaga de emprego - Procuro um profi ssional de Escrita 
Fiscal
com experiência em lançamentos de notas fi scais, Apuração
de imposto do Simples Nacional, Lucro Presumido e Real,
cálculos ST, REINF, SPED, EFD, contribuições e Obrigações
acessórias. email: up.contabil1@gmail.com

EXPANSÃO

Redes de franquias atuando 
em Rio Preto crescem 10%
O setor de franquias 

apresentou recu-
peração no 2º tri-

mestre deste ano, segundo 
a Pesquisa Semestral de 
Desempenho realizada pela 
ABF (Associação Brasileira 
de Franchising).

Segundo o estudo, feito 
em parceria com a empresa 
de pesquisas AGP, o fatu-
ramento no 2º tri de 2020 
foi de R$ 27,720 bilhões 
e chegou a R$ 41,140 bi-
lhões de abril a junho deste 
ano, um aumento de 48%.

“Essa nova pesquisa 
corrobora dois movimen-
tos importantes: com a 
abertura mais ampla do 
comércio, principalmente 
dos shoppings, o consu-
midor vem paulatinamente 
retomando seus hábitos, 
alavancando o desempe-
nho das franquias. Por 
outro lado, as iniciativas 
de ajuste e digitalização 
tomadas pelas redes por 
causa do pico da pandemia 
continuam a se mostrar 
efetivas, visto o caso do 
delivery que mantém níveis 
elevados. Até o momento, 
mantemos a perspectiva de 
uma recuperação robusta 
e uma expansão de cerca 
de 8% ao final de 2021”, 
afirmou André Friedheim, 
presidente da ABF.

A ABF não divulgou da-
dos sobre o faturamento 
das franquias em Rio Preto, 
mas o município apresen-
tou um crescimento de re-
des em unidades no 2º tri-

mestre. Em 2020 eram 337 
redes operando na cidade. 
Já neste ano, houve um au-
mento de 10% e passaram a 
ser 371 redes. O número de 
unidades também cresceu 
em 18%, passando de 776 
no ano passado e 919 em 
2021.

A empresa Reino Rural 
em Rio Preto, que atua na 
linha de produtos agropecu-
ários, entrou para o mercado 
de franquias neste ano e 
está obtendo bons resul-
tados. Já são 16 unidades 
em 13 estados diferentes 
e a meta é chegar a 40 
operações no país até o fim 
do ano, o que representaria 

Vinicius LIMA 
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em Rio Preto crescem 10%

D
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um faturamento de R$ 4 
milhões no primeiro ano de 
franchising.

“Como atuamos com 
suplementos para animais, 
os meses de seca acaba-
ram favorecendo as nossas 
vendas. Economicamen-
te, a pandemia deixou os 
investidores com muito 
medo de arriscarem em um 
negócio novo e o sistema 
de franquias acaba sendo 
viável, já que ele vai contar 
com apoio de marketing e 
jurídico e vai bater menos 
cabeça do que criar uma 
empresa do zero”, afirmou 
Viviane Henriques, CEO da 
Reino Rural.

Viviane Henriques 
CEO da Reino Rural

ESSA SEMANA

Mutirão ajuda MEIs 
acertarem débitos 

com a Receita Federal

Para ajudar os Mi-
croempreendedores 
Individuais (MEIs) 
com débitos com a 

Receita Federal, a Acirp e o 
Sebrae promovem o ‘Mutirão 
Regulariza MEI’ entre os dias 
20 e 23 de setembro.

A ação tem início com uma 
Live nesta segunda-feira, dia 
20, às 19h, onde serão ex-
planadas orientações sobre o 
prazo anunciado pela Receita 
Federal para regularização dos 
débitos, as regras e importân-
cia de realizar a quitação ou 
parcelamento da dívida para 
não correr o risco de perder 
o CNPJ, ser inscrito em dívida 
ativa ou perder os benefícios, 
como aposentadoria e auxílio-
-doença.

Já entre os dias 21 e 23 
de setembro, das 9h às 15h, 
acontecerão os atendimentos 
no Plaza Avenida Shopping.

O prazo inicial para regulari-
zação era até o fim de agosto, 
mas foi prorrogado até o dia 
30 de setembro. A orientação 
é para o MEI não deixar a ne-
gociação para última hora para 
evitar sobrecarga de sistema e, 
também, porque algumas pes-
soas precisam fazer primeiro a 
entrega da declaração antes 
de seguir com a regularização.

Além da ampliação do pra-
zo, a Receita Federal ainda 
estabeleceu novas regras para 
inclusão dos MEIs na dívida 
ativa. Quem tiver débito rela-
tivo à competência de 2016 

e não efetuar o pagamento ou 
parcelamento neste ano terá as 
dívidas enviadas à Procurado-
ria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) a partir de outubro.

Os microempreendedores 
com dívidas de 2017 ou anos 
posteriores com algum parce-
lamento em 2021 (referente 
à competência de 2016) não 
terão os débitos inscritos na 
dívida ativa neste momento. 

O evento ainda conta com 
apoio da Prefeitura de Rio Pre-
to, Assescrip, Sindcont, Plaza 
Avenida Shopping, TV Tem e 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

AmplitudeNet. As ações são 
gratuitas, mas será preciso 
agendar o atendimento no site 
www.tvtem.com/mutiraodomei

Documentos para 
regularização:

- CNPJ da empresa
- CPF do titular da empresa
- Recibo da declaração do 

imposto de renda da pessoa 
física

- Caso não declarar impos-
to de renda, levar o Título de 
Eleitor

Divulgação 

Atendimentos no Plaza 
Avenida Shopping 
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Sindalquim fecha 
Acordo com a Vale 

(Onde Verde)
Negociação com a Vale é a única do Etanol do segundo semestre 
com a data base em 1º setembro - outras 15 negociações  
aconteceram no primeiro semestre com a data base em 1º de maio

O Sindalquim (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da 
Fabricação do Álcool, Químicas 
e Farmacêuticas) fechou o Acor-
do Coletivo para os trabalhado-
res da usina Vale de Onda Verde.

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindicato, 
apesar das crises: sanitária em 
decorrência da Covid-19, a eco-
nômica e a hídrica essa última 
que afeta diretamente a pro-
dução do setor foi conquistado 
100% do INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor) do 
período 10,42% que será rea-

justado de uma única vez.
“Perante a realidade consi-

deramos que foi um Acordo ra-
zoável”, salientou o presidente.

O reajuste passa a valer a 
partir de 1º de setembro data 
base dos trabalhadores desta 
unidade. Está é a única nego-
ciação do Etanol do segundo 
semestre.

PLR – outra conquista nas 
tratativas deste ano foi a de-
finição do pagamento da PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados) que será corrigida 
em 50% da média da variação 
do preço do Etanol em 2021.

A Sindalquim conseguiu 

a manutenção de todas as 
cláusulas sociais – nos próxi-
mos dias será confeccionado 
e entregue uma cartilha con-
tento todas as cláusulas do 
novo Acordo que vai vigorar 
até 2022.

Etanol 2021 – No que diz 
respeito a todas as negociações 
do setor do Etanol, as 15 com 
data mais em maio e mais um 
agora em setembro – houve 
conquistas. Alves Filho destaca 
que existem momento que se 
pode avançar e outros que tem 
que recuar. E com tudo isso foi 
conquistado à manutenção de 
todos os direitos.

   Rancho de 
Pesca dos 

Frentistas em 
Cardoso

O Rancho de Pesca dos 
Frentistas no município de 
Cardoso (127,2 Km de Rio 
Preto) está a disposição da ca-
tegoria que quer um momento 
de lazer e diversão.

 A Prefeitura de Cardoso 
nesta nova fase de transição 
do Plano São Paulo liberou a 
ocupação de 50% do rancho. 

Dos oitos ranchos apenas 
quatro podem ser utilizados 
neste momento sendo que por 
conta desta restrição as reser-
vas podem ser feitas apenas 
pelos frentistas sócios sem a 
possiblidade que convidados 
nesta fase da reabertura.Os 
frentistas podem fazer a reser-
var de segunda a sexta-feira 
exclusivamente pelo telefone 
do sindicato, 17 3219-9700. 

Acesse do site
www.sinpospetroriopreto.

com.br 

Clube de Campo dos Motoristas reabre na próxima terça-feira, dia 21

O Clube de Campo dos Motoristas após 
ficar um ano e meio fechado por conta das 
restrições impostas pela pandemia da Co-
vid-19 reabre suas portas para os motoristas 
e seus dependentes na próxima terça-feira, 
dia 21.

Segundo Daniel Rodrigues, presidente 
do Sindicato dos Motoristas, eles estão 

trabalhando firme para que no dia 21 os 
trabalhadores associados possam começar a 
fazer o agendamento para a partir do mesmo 
dia possam utilizar o espaço – ele desta que 
saber que o forte deve ser no final de semana: 
sexta, sábado e domingo.

Cuidados – o sindicalista alerta que por 
conta dos protocolos sanitários – todos deverão 
circular pelas dependências do clube usando 
máscaras e manter o distanciamento – os 

quiosques estarão liberados e os apartamentos 
também ambos conforme o permitido pelo 
município.

O Clube oferece um local agradável com 
piscinas, quadras, quiosques, churrasqueiras, 
campo de futebol, quadras, ginásio poliespor-
tivo e playground, além de um amplo estacio-
namento.

O Clube está localizado na Estrada Boiadei-
ra 2,5km, após o Distrito de Talhado.

Sérgio SAMPAIO - Foto: Sindicato dos Motoristas 
amaralsampaio@hotmail.com 


