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Doria nega 
plano B e diz 
que vencerá 

prévias
Doria está percorrendo todo 

o Estado para obter votos e ser 
o nome escolhido dos tucanos 
como candidato a presidente.  
“Só há um plano, o da vitó-
ria. Com a vitória nas prévias 
termos condições de dialogar 
com outros partidos.” Pág.A3

Comparando 2020 com 
2021 na procura e fecha-
mento de pacotes de via-
gens, já está em quase 100%.
“Em relação a 2019, também 
tivemos um crescimento entre 
30% e 40%”, afirma a proprie-
tária da Agência B95 Viagens,  
Carla Stéfani Piloni. Entre os 
lugares mais procurados estão 
Maceió, Natal, Porto Seguro, 
Porto de Galinhas e Recife. “O 
que facilita é que, para estas 
cidades, Rio Preto já tem voos 
diretos”, frisa.            Pág.A2

Doria e Rodrigo Garcia estiveram em Rio Preto ontem para prévias tucanas visando as eleições de 2022

Parceria dá selo a lojistas de veículos e 
ajuda intermediar reclamações de clientes

PROCON RIO PRETODivulgação

Saúde reabre 
mais duas 

UBSs nesta 
segunda

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
reabre na próxima segunda-fei-
ra (18) as unidades de saúde 
Gonzaga de Campos e Parque 
da Cidadania. As UBS estão 
fechadas para concentrar os 
atendimentos em casos de sín-
dromes respiratórias. Pág.B1

Ontem, o presidente es-
tadual do partido, Marco Vi-
nholi, disse em coletiva que 
“a probabilidade de expulsão 
do vereador Bruno Moura é 
grande”.   Pág.A3

Vinholi diz que 
chance de PSDB 
expulsar Bruno 
Moura é grande

OAB Rio Preto terá eleição
para escolher nova diretoria

A Ordem dos Advogados do 
Brasil – secção Rio Preto – realiza 
eleição dia 25 de novembro para 
escolher a diretoria que vai coman-
dar a entidade entre 2022 e 2025. 

Regra da Ordem, as chapas têm 
que ser paritárias. Com 5 membros, 
2 têm que ser de um sexo e 3, de 
outro. Ela também determina que 
30% seja cota racial.   Pág.A4e5

Projeto de venda de áreas da 
Riopretoprev volta à votação

Pág. 36

Psicóloga fala sobre como 
lidar com o luto infantil

Pág. A6

PESO
Ana Elisa 

Galvão fez a 
cirurgia ba-
riátrica com 
apenas 18 
anos; veja 

orientações 
para ter um 

procedimento 
correto 

e eficaz.
Pág.B1

LBV
Templo da LBV 
em Brasília, 
uma das sete 
maravilhas da 
capital fede-
ral, será palco 
de peregrina-
ção nas fes-
tividades de 
aniversário da 
instituição.
Págs.B2e3

Carla Stéfani Piloni, da 
Agência B95 Viagens
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Pelo direito de 
ser criança

O Brasil é pioneiro em vá-
rias iniciativas. Uma delas está 
relacionada ao dia 12 de ou-
tubro, instituído em 1924 pelo 
presidente Artur Bernardes, que 
sancionou um projeto de lei do 
deputado federal Galdino do Val-
le Filho, criando o Dia da Criança 
em todo o País. Somente em 
1959, o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef) 
estabeleceu o dia Internacional 
da criança, mas para outra data: 
20 de novembro, em referência 
à Declaração dos Direitos da 
Criança, aprovada naquele dia. 
Tradicionalmente ligada à oferta 
de presentes, a data é importante para a promoção do debate 
sobre a garantia dos direitos das crianças e para as lutas nesse 
sentido.

Trabalho infantil
O número de crianças vítimas de trabalho infantil no mundo 

aumentou pela primeira vez em 20 anos, atingindo 160 mi-
lhões, anunciaram em junho último, a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e o Unicef. Relatório divulgado de forma con-
junta pelos dois importantes organismos internacionais destaca 
que, pela primeira vez em 20 anos, a evolução da erradicação 
do trabalho infantil, “inverteu o sentido”, contrariando a ten-
dência de queda registrada entre 2000 e 2016, período em 
que houve redução de pelo menos 94 milhões de crianças no 
mundo do trabalho.

Proteção social
O documento mostra que nos últimos quatro anos esse 

aumento foi de 8,4 milhões de pessoas. Cerca de nove milhões 
a mais de crianças estará em risco devido aos efeitos da Co-
vid-19 até o fim de 2022. Pior: esse número poderá aumentar 
para 46 milhões caso não venham a ter acesso a medidas de 
proteção social essenciais, adverte o texto. As crises sanitária 
e econômica, além do fechamento de escolas, devido à pan-
demia, podem significar que as crianças trabalham mais horas, 
ou em condições agravadas, enquanto muitas outras podem ser 
forçadas às piores formas de trabalho infantil, devido à perda 
de emprego e rendimento em famílias vulneráveis, aponta um 
outro trecho do relatório.

PETI
Enquanto dirigente sindical comerciário e deputado federal 

tenho atuado fortemente no âmbito da presidência da Federa-
ção dos Comerciários do Estado de São Paulo (Fecomerciários) 
e na Câmara Federal para mudar esse triste cenário. Antes 
mesmo da pandemia, criamos o programa “Fórum em Rede: 
Criança não Trabalha”, como contribuição à sua atuação no 
Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
(PETI), que conta com efetiva participação de 71 sindicatos 
filiados à Federação em todo o Estado de São Paulo.

Dignidade
Ainda de acordo com o documento do Unicef e da OIT, o 

trabalho infantil compromete a educação das crianças, res-
tringe os seus direitos, limita as suas oportunidades futuras 
e contribui para a manutenção de ciclos de pobreza viciosos. 
Além do aumento dos investimentos em educação e a facili-
tação do regresso das crianças à escola, é preciso continuar 
defendendo a promoção do trabalho digno para adultos para 
que as famílias não tenham que recorrer à ajuda dos filhos 
para ajudar a pagar as contas da casa. Daí a importância dos 
auxílios emergenciais. Reafirmo as nossas bandeiras de luta 
pela erradicação do trabalho infantil em toda a cadeia produ-
tiva. Trabalho pelo cumprimento das leis existentes e para a 
aprovação de outras que venham garantir o futuro da nossa 
nação, a partir do respeito aos direitos de quem é criança hoje 
e merece comemorar o 12 de outubro com direito à infância.

*Luiz Carlos Motta é Presidente da Fecomerciários e 
Deputado Federal (PL/SP)

ARTIGO Agências de Rio Preto voltam a ter 
procura por viagens de fim de ano
Com a pandemia dando 

sinais de que está chegando 
ao fim, os rio-pretenses já se 
organizam para curtirem as 
férias de fim de ano com via-
gens, sejam elas nacionais ou 
internacionais.

Até pouco tempo atrás, as 
viagens internacionais estavam 
zeradas, pois as fronteiras 
estavam fechadas, principal-
mente em relação ao Brasil. No 
entanto, este cenário já mudou 
e, atualmente, com a vacina-
ção em massa, as fronteiras 
já estão abertas e liberando 
brasileiros para viagens a outros 
países.

Proprietária da Agência B95 
Viagens, de Rio Preto, Car-
la Stéfani Piloni explicou à 
reportagem que o aumento, 
comparando 2020 com 2021 
na procura e fechamento de 
pacotes de viagens, já está em 
quase 100%.

“Só com a notícia da vaci-
nação é que as coisas come-
çaram a melhorar e de forma 
gradativa, porém, em relação 
a 2019, também tivemos um 
crescimento entre 30% e 40% 
que eu acredito que seja porque 
todos estão muito cansados de 
ficar em casa e agora querem 
viajar, respirar novos ares”, 
ressalta.

Os destinos escolhidos vão 
desde Gramado, no frio, a Ma-
ceió, calor de 40 graus. “Com 
a pandemia, o perfil de clientes 
acabou mudando um pouco, 
pois com as fronteiras fecha-

Andressa ZAFALON    
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das, e a baixa taxa de vacinação 
que estávamos, a solução era 
viajar pelo Brasil”, conta Carla.

Entre os lugares mais pro-
curados estão as cidades do 
Nordeste, como Maceió, Natal, 
Porto Seguro, Porto de Galinhas 
e Recife. “O que facilita ainda 
mais é que, para estas cidades, 
Rio Preto já tem voos diretos”, 
frisa.

Para o final do ano, princi-
palmente por conta do Natal, a 
empresária conta que o perfil 
já está mudando novamente. 
“Percebemos uma procura 
maior por Gramado, até por 
causa do ‘Natal Luz’ e também 
pelas viagens internacionais, 
como para Portugal e França”, 
acrescenta.

Segundo Carla, os clientes 

que estavam acostumados a 
viajarem pelo mundo foram 
obrigados a mudar as opções 
e, com isso, descobriram um 
Brasil que ainda não conhe-
ciam. “Quem fazia viagens para 
o exterior, como Estados Unidos 
e Europa, acabou optando por 
não esperar mais e viajar dentro 
do Brasil. Isso proporcionou que 
muitas pessoas descobrissem 
opções incríveis de norte a sul 
do Brasil”, destaca.

Para quem ainda não se pro-
gramou ou não fechou nenhum 
pacote de viagem para o fim do 
ano, a hora é agora, de acordo 
com a empresária. “Este é um 
ótimo momento para começar 
a planejar e organizar a viagem 
de fim de ano. Garanto que 
existem viagens para todos os 
tipos de gostos e bolsos”, con-
clui Carla.

Este é o caso da Sol Doura-
do, de 52 anos, que não viaja 
há dois anos. “Sempre fiz via-
gens no final do ano para espai-
recer e começar o ano seguinte 
com as energias renovadas, no 
entanto, a pandemia me brecou 
por dois anos seguidos”.

Sol diz que só não planejou 
a viagem de 2021 ainda, por-
que estava receosa quanto ao 
fim da pandemia e abertura do 
turismo no Brasil. “Agora que eu 
vi que as coisas começaram a 
andar, vou me organizar para 
as festas de fim de ano, vou 
viajar com certeza. O destino 
ainda é incerto, porque estou 
pesquisando, mas estou entre 
Trindade e Maresias”, finaliza a 
rio-pretense.

Divulgação
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Em formato presencial, Chopp Fest 
inicia vendas com lote promocional

CONSUMIDOR

Após período de pandemia 
com restrições mais severas, a 
Chopp Fest retorna no formato 
presencial em sua 17ª edição. 
Um dos eventos sociais mais 
aguardados do ano, a Chopp 
Fest é organizada pelo Rotary 
Club de Rio Preto – Palácio das 
Águas, que tem como base 
empresários e profissionais que 
são líderes em suas áreas de 
atuação, e é 100% beneficen-
te, com todo o lucro revertido 
para projetos e ações sociais 
mantidas pelo Rotary.

O evento será open bar e 
open food e, para atender as re-
gras de distanciamento social, 

terá público reduzido, limitado a 
700 pessoas. O chope, um dos 
atrativos mais concorridos, foi 
pensado para agradar todos os 
paladares, seguindo a parceria 
com o Grupo Petrópolis.

Serão três tipos de chopes: 
Petra Puro Malte, Petra Weiss 
(trigo) e a Black Princess. Para 
quem é fã de drinks, terá um 
espaço para caipirinhas de 
cachaça, saquê e vodka.

O cardápio é outro diferen-
cial da festa beneficente, que 
terá como tema a comida de 
buteco, com mais de 10 itens 
no cardápio, destacando as 
panelinhas, mini penne, polenta 
com ragu de calabresa, ilha de 
mini hamburguer, mini pizza, 

entre outros.
As atrações musicais ainda 

não foram divulgadas, mas os 
organizadores já garantiram 
que estão caprichando nas 
escolhas.

Na última quinta-feira (7), a 
pré-venda foi iniciada com um 
lote promocional exclusivo no 
valor de R$ 220,00 (feminino) e 
R$ 240,00 (masculino). A priori 
estes ingressos serão vendidos 
por membros do Rotary e, em 
breve, será divulgado o ponto 
fixo de vendas. Os ingressos 
poderão ser parcelados pelo 
cartão de crédito.

Serviço
Data: 27 de novembro

Local: Bartolomeu JK, Rio 
Preto

Horário: das 12h às 18h 
(open bar e open food)

Para mais informações 
acesse a página do facebook: 
Rotary Clube Palácio das Águas 
ou pelo Instagram: rotary-
clubsjrppalaciodasaguas

Andressa ZAFALON
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Lojistas de veículos fazem parceria com Procon, ganham selo e agilizam reclamações 

A Alva (Associação dos Lo-
jistas de Veículos do Noroeste 
Paulista) se reuniu na manhã 
de sexta-feira (15) com o di-
retor do Procon de Rio Preto, 
Jean Dornelas, para assinar um 
termo de adesão ao Núcleo de 
Soluções Rápidas.

O núcleo é, na prática, um 
novo modelo de atendimento às 
reclamações dos consumidores 
com o objetivo de encontrar 
solução às demandas antes 
mesmo do registro oficial da 
reclamação no sistema.

“O consumidor ganha com 
uma resolução mais rápida do 
conflito e o comerciante por 
manter alto o índice de satis-
fação dos clientes”, comentou 
o diretor do Procon, Jean Dor-
nelas.

A associação, que repre-
senta atualmente 60 empresas 
locais do setor, manifestou 
interesse em aderir ao selo “Em-
presa Amiga do Consumidor”, 
que será emitido pelo Procon 
com base no desempenho das 
empresas junto ao Núcleo de 
Soluções.

“Caso não haja um acordo 

no núcleo, inicia-se o proces-
so ordinário da reclamação. O 
consumidor continua atendido 
e protegido”, explica Dornelas.

Dornelas ainda complemen-
ta explicando que a demanda 
de reclamações deste setor 
não ocupa os dois primeiros 
lugares, que ficam com telefonia 
e bancos, no entanto, as gara-
gens ocupam o terceiro lugar. 
“A compra e venda de veículos 
precisa ser regulada, por ser 
um mercado muito dinâmico 
e, agora com a alta na venda 
de veículos, apressamos essa 
solução”.

Etiqueta -  Procon 
também forneceu aos lojistas 
o modelo de etiqueta de venda 
que atende à Lei Municipal 
13.450/2020. A norma deter-
mina as informações que devem 
ser afixadas no para-brisas dos 
veículos à venda, para facilitar 
o entendimento dos consumi-
dores. Entre as informações 
obrigatórias constam marca, 
modelo, ano, quilometragem e 
itens opcionais.

“A questão da etiquetagem 
vai virar uma fiscalização. Es-
tamos notificando primeiro e 
dando prazo de 30 dias para 

Da REDAÇÃO

regularização, se isso não acon-
tecer, a garagem será multada. 
Essa lei é de minha autoria 
enquanto estive vereador por 
Rio Preto”, afirma o diretor do 
Procon.

Representaram a Alva no 
encontro o advogado da enti-
dade, Eder Vasconcelos Leite, 
o vice-presidente Adriano Celso 
Alves e o presidente Marcelo 
José da Silva Guerche.
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Em Rio Preto, Doria nega ter plano B e diz que vencerá prévias do PSDB

Em Rio Preto, Doria nega ter plano B 
e diz que vencerá prévias do PSDB

Recepcionado por mais 
de 300 pessoas o governador 
João Doria (PSDB) deu mais 
um passo no objetivo de se 
tornar o candidato do partido 
para a eleição presidencial 
do ano que vem. Ao lado do 
vice-governador Rodrigo Garcia 
(PSDB), Doria participou neste 
sábado, 16, de nova rodada 
nas prévias junto a tucanos da 
região de Rio Preto.

O evento ocorreu pela ma-
nhã no Ipê Park Hotel e contou 
com prefeitos e vice-prefeitos, 
além de deputados estaduais 
e federais, com destaque para 
o presidente da Assembleia 
de São Paulo, Carlão Pigna-
tari (PSDB) e Marco Vinholi, 
presidente estadual do PSDB.

Doria está percorrendo 
todo o Estado para obter votos 
e ser o nome escolhido dos 
tucanos como candidato a 
presidente. Estão na disputa 
o governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite e Arthur 
Virgílio, ex-prefeito de Manaus.

O governador afirmou que 
respeita todos e que a escolha 
do candidato tucano será fruto 
de um processo democrático. 
“O PSDB não tem dono. Par-

ticipei de duas previas e tive 
o privilégio de vencer ambas. 
Respeito pelos candidatos, 
tanto Arthur como Eduardo, 
compreensão das manifesta-
ções de um lado e de outro. 
Tenho muita convicção da nos-
sa vitória nas prévias estamos 
caminhando bem. Não somos 
inimigos”, disse Doria.

Doria afirma que não existe 
plano alternativo caso não seja 
o escolhido pelo PSDB. “Só há 
um plano, o da vitória. Com a 
vitória nas prévias termos con-
dições de dialogar com outros 
partidos na chamada terceira 
via”, afirmou.

O governador não escondeu 
que o principal mote de sua 
campanha presidencial será 
a questão da vacina. Doria 
afirmou que o estado de São 
Paulo viabilizou 100 milhões 
de doses da vacina contra a 
Covid-19 e que cerca de 40% 
dos brasileiros foram vacina-
dos pela iniciativa do governo 
estadual.

Segundo ele, a vacinação 
iniciada no estado forçou o 
governo federal a antecipar 
ações que permitiu salvar ao 
menos 250 mil pessoas. Ele 
criticou o governo federal por 
ter atrasado o início da vacina-
ção e negado a ciência.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

“Se não fosse São Paulo e a 
atitude do governo a vacinação 
não teria iniciado em janeiro, 
mas apenas em abril como dizia 
o então ministro da Saúde Ri-
cardo Pazuello. Apoiamos salvar 
vidas ao invés de comprar cloro-
quina e fazer enfrentamentos”, 
destacou.

O vice-governador Rodrigo 
Garcia que segue ao lado de 
Doria para obter a indicação 
para o governo do estado no 
ano que vem minimizou o 
fato de não aparecer bem nas 
pesquisas de intenção de voto 
que mostram Geraldo Alckmin 
(PSDB) na frente seguido pelo 
ex-prefeito de São Paulo Fer-
nando Haddad (PT). “Respeito 
as pesquisas, mas temos muito 
trabalho para mostrar e no 
momento certo”, disse Garcia.

A região de Rio Preto é 
estratégica para as pretensões 
de Doria e Garcia. São 17 mil 
filiados no PSDB na região e 
2,2 mil somente na cidade. 
Segundo o presidente estadual 
da legenda, Marco Vinholi, dos 
300 mil filiados no estado, 
cerca de 99% teriam declara-
do apoio ao atual governador. 
“Quase a totalidade de prefei-
tos e vice-prefeito representan-
do um universo enorme em São 
Paulo”, disse.

 “A probabilidade de expulsão é grande”, 
diz Vinholi sobre o vereador Bruno Moura

Na manhã deste sábado 
(16), durante um evento po-
lítico do PSDB que tratou das 
prévias de candidatura, o atual 
Secretário de Desenvolvimento 
Regional e presidente estadual 
do partido, Marco Vinholi, disse 
em coletiva que “a probabili-
dade de expulsão do vereador 
Bruno Moura é grande”.

“É importante deixar claro 
que esse tema do vereador Bru-
no foi muito antes das prévias 
do partido, depois disso, ele 
(vereador) criou uma narrativa 
como se tivesse qualquer tipo 
de vinculação à opção política 
dele e isso não procede. Não 
há problema quanto à opção 
política dele, o que não pode é 
ofender mandatários do partido 
ou aprovar moção dentro desse 
sentido, então a probabilidade 
de expulsão é grande, é isso 
que está no estatuto”, explica 
Vinholi.

O tema veio à tona após o 
deputado estadual Carlão Pig-
natari se manifestar com uma 
representação contra o verea-
dor, que foi anexada junto ao 
processo disciplinar aberto em 
maio deste ano, data informada 

pelo presidente Vinholi.
No entanto, o vereador 

rio-pretense, Bruno Moura, 
rebate tal informação alegando 
que o processo foi aberto em 
setembro, quatro meses depois 
da aprovação da moção contra 
o governador e que estaria 
sofrendo retaliação política. “O 
engraçado é que a moção é de 
maio e a referida decisão veio 
quatro meses depois, no mes-
mo dia em que declarei apoio 
ao Eduardo. Quando aconteceu 
isso em maio, ele se manifes-
tou, mas não deu continuidade 
- não fui informado, procurado 
e nada. Óbvio que ele (Vinholi), 
não vai dizer o real motivo. Cabe 
a nós interpretar e o que está 
acontecendo”, ressalta Bruno.

O vereador ainda comple-
menta dizendo que “se ele 
(Vinholi) quisesse, de fato, me 
suspender por isso, ele teria fei-
to em maio ou no próximo mês, 
e não logo após eu declarar 
apoio ao Eduardo, quatro me-
ses depois. É só traçar a ordem 
lógica do negócio: em maio 
aconteceu o ‘motivo’, e nin-
guém fez nada; em setembro 
eu declaro apoio ao Eduardo 
e, no mesmo dia, ele (Vinholi) 
recebe uma representação e dá 

uma decisão de suspensão. Ou 
seja, foi pelo motivo de maio? 
Por que ele não fez em maio? 
Por que ele não deu continui-
dade em maio ou junho? É 
retaliação política sim”, afirma 
o parlamentar.

Vinholi, durante a coletiva, 
frisou que o parlamentar infrin-
giu o artigo 133 do estatuto do 
partido, onde diz que não é per-
mitido que filiados de partidos 
ofendam ou façam qualquer 
tipo de violação contrária a 
mandatários do partido.

“Quando isso aconteceu 
(aprovação da moção contra o 
governador), em maio, a gente 
instaurou o processo disciplinar 
do Bruno, depois incorporamos 
a representação do Carlão 
Pignatari e, dentro da regra 
partidária, tem o estatuto que 
deixa claro a expulsão sobre 
esse tipo de questão. Nós 
temos uma comissão de ética 
que pediu a manifestação de 
defesa do vereador e estão 
analisando. Acredito que até o 
final de outubro tenhamos uma 
decisão”, diz o presidente do 
PSDB, Marco Vinholi.

Caso o vereador seja expul-
so, o partido perde a cadeira 
na Câmara de Rio Preto e 

fica sem um vereador quanto 
à representatividade. Vinholi 
conclui dizendo que “o que me 
deixa mais estarrecido, é que 
ao longo desse processo em 
momento algum o vereador 
Bruno se manifesta favorável, 
se retratando de uma posição 
absurda contra um mandatário 
do partido, na defesa ele ataca 
mais uma vez”. Para o presi-
dente estadual Vinholi, Bruno 
Moura estaria ‘cavando’ uma 
saída do PSDB, criando uma 
narrativa de perseguição em 
torno de si.

O vereador Bruno Moura 
rebate, mais uma vez, a de-
claração do presidente esta-
dual Marco Vinholi e chega a 
dizer que “até agora não está 
entendendo nada”. “Pela sigla 
o partido deveria ser democrá-
tico e é o que estou sendo. Eu 
tenho a minha opinião e não 
posso seguir com ela? Eu não 
tenho que me desculpar com 
ninguém. Se existe uma dita-
dura entro do partido, eu não 
quero fazer parte dela. Não sou 
obrigado a seguir as diretrizes 
do estado. Eu vou apoiar o 
Eduardo Leite e por isso está 
vindo essa retaliação”, finaliza 
o parlamentar.

Andressa ZAFALON 
Andressa ZAFALON

Venda de seis áreas públicas para reforçar 
caixa da Riopretoprev retorna à pauta

Depois de ter a votação 
prejudicada na sessão de 
quinta-feira 14, projeto de lei 
de autoria do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que pede auto-
rização da Câmara Municipal 
para a venda de seis áreas pu-
blicas retorna como destaque 
na votação de terça-feira, 19.

As áreas pertencem a Rio-
pretoprev, o Regime Próprio 
de Previdência Social, que 
administra as aposentadorias 
e pensões dos servidores 
municipais.

A proposta é criticada por 
não apresentar detalhes sobre 
a localização dos terrenos, 
metragens das áreas e valo-
res pretendidos. Em relação 
aos valores consta apenas 
que eles serão definidos após 
avaliação oficial, através de 
laudos que estarão presentes 
na licitação. As vendas se da-
rão por processos licitatórios. 
Juntas, as seis áreas tem 
40.677 metros quadrados 
de área.

A venda das áreas públicas 
é uma forma de diminuir o dé-

ficit financeiro nas contas da 
Riopretoprev. O caixa da autar-
quia é deficitário em cerca de 
R$ 1,2 bilhão e a venda das 
áreas servem justamente para 
equilibrar as contas. Ao todo 
são 38 imóveis pertencentes 
a autarquia repassados pela 
Prefeitura com valor superior 
aos R$ 121 milhões.

A justificativa do projeto 
que tenta a venda das seis 
áreas afirma que se trata de 
“aumento do ativo financeiro 
disponível da autarquia, de-
vendo-se ressaltar, por fim, 

que o Conselho Municipal 
de Previdência aprovou, por 
unanimidade, a alienação dos 
imóveis descritos no projeto”.

O projeto será votado 
quanto a legalidade e precisa 
de 12 votos para ser apro-
vado.

A prática de vender áreas 
públicas é uma pratica recor-
rente em Rio Preto. Durante o 
governo do ex-prefeito Valdo-
miro Lopes (PSB) 241 imóveis 
foram colocados à venda em 
valores fixados à época de R$ 
30 mil a R$ 2,3 milhões.

Raphael FERRARI 

Divulgação
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OAB Rio Preto escolhe a nova   
A Ordem dos Advogados 

do Brasil – secção Rio Preto 
–fundada em 1932, realiza 
eleição dia 25 de novembro 
para escolher a diretoria que 
vai comandar a entidade entre 
2022 e 2025. 

Regra da Ordem, as cha-
pas têm que ser paritárias. 
Com 5 membros, 2 têm que 
ser de um sexo e 3, de outro. 
Ela também determina que 
30% seja cota racial. Até a úl-
tima sexta-feira (15) 3 chapas 
tinham se manifestado.

 São encabeçadas pe-
los advogados Lucineia dos 
Santos, Henry Atique e Luiz 
Fernando Corveta Volpe. As 
inscrições podem ser feitas 
até o dia 23. Não é possível 

dizer que não haverá mais 
chapas inscritas. 

A expectativa é que o ven-
cedor seja conhecido em me-
nos de duas horas após o fim 
da captação dos votos. Este 
ano o processo vai contar com 
urna eletrônica. 

A OAB Rio Preto tem 89 
anos e teve 28 presidentes, 
alguns reeleitos. São 6.059 
advogados que, em dia com 
as obrigações, podem votar. 
A eleição será das 9h às 17h.

A secção Rio Preto tem 
como base as Comarcas de 
Rio Preto, Potirendaba e Nova 
Granada. 

O atual presidente, advoga-
do Marcelo Henrique, apoia a 
chapa encabeçada por Henry 
Atique, vice-presidente deste 
mandato que termina no final 
do ano. 

Da REPORTAGEM   
redacao@dhoje.com.br

ADVOCACIA NAS URNAS

Aos 89 anos de fundação, a OAB Rio Preto nasceu 4 meses antes da Revolução Constitucionalista de 1932
Arquivo DHOJE

Marcelo Henrique diz que abriu OAB para 
advogados e pede ampliação do Judiciário

O atual presidente, ad-
vogado Marcelo Henrique, 
acredita que sua passagem 
pela direção da Ordem em Rio 
Preto foi produtiva. Ele acredita 
que democratizou o acesso do 
advogado aos serviços que a 
Ordem presta para a categoria. 
Hoje os serviços podem ser fei-
tos à distância pelo Whatssap.

Lista a composição de 81 
Comissões temáticas, mais de 
800 palestras e cursos reali-
zados presencialmente até o 
início da pandemia e depois 
online com a participação de 
mais de 11 mil advogados, 
o debate entre os candidatos 
a prefeito de Rio Preto e a 
instalação de 3 salas para pro-
fissionais no início da carreira 
que não têm um escritório para 
receber o cliente.

Durante esse período a 
Casa do Advogado foi refeita, 
com reformas que incluíram a 
troca de todo o telhado. Tam-
bém foi construída uma Casa 
do Advogado e da Cidadania 
em Potirendaba. 

No entanto, o presidente 
Marcelo Henrique vê como 

legado as conquistas imate-
riais. Entre elas, a aproximação 
da Ordem com o advogado. 
Ele diz que a criação de 80 
comissões faz “com que o ad-
vogado possa se reunir com os 
colegas, estabelecer parcerias 
aperfeiçoar seu conhecimento, 
saber como onde e como deve 
participar da instituição, estar 
nos Conselhos de outras cate-
gorias, mudar a cultura de que 
essa instituição é de poucos, é 
de grupo. Não é”, afirma.

Embora seja uma entidade 
plural, nesse momento de 
instabilidade política a Ordem 
sempre vai defender a cidada-
nia e o estado democrático de 
direito. Ele ressalva, no entan-
to, que cada advogado tem a 
sua interpretação do que é o 
estado democrático de direito 
e isso é respeitado. 

Problemas - Marcelo 
Henrique não falou apenas 
dos avanços e conquistas. Ele 
faz um balanço desanimador 
do cenário do Judiciário local. 
Listou a falta de juízes para 
atender à demanda e lem-
brou que o Tribunal de Justiça 
dispensou os juízes auxiliares 
prejudicando muito a Justiça 
Estadual. 

Cita a necessidade da cria-
ção de novas Varas. A do Direi-
to Empresarial, a necessidade 
de mais eficiência na Justiça 
Federal, segundo ele, muito 
lenta e pede a criação de Jui-
zados Especiais para acelerar 
aposentadorias.

Na Justiça do Trabalho 
ele aponta desigualdade de 
eficiência entre as Varas. Para 
ele, a Terceira e a Quarta Vara 
são muito lentas e criam um 

prejuízo para a classe traba-
lhadora, objeto final do Poder 
Judiciário.

Ele ainda cita a necessi-
dade de criação de especia-
lização da Justiça Estadual e 
a necessidade de criação de 
mais duas Varas da Família e 
mais uma da Fazenda Públi-
ca, onde tudo caminha muito 
lentamente. 

Apoio a Henry Atique 
-  O apoio ao Henry Atique 
é natural. Vice-presidente 
da atual diretoria, Marcelo 
diz ele vive a atual gestão “e 
conhece todo o projeto que 
estamos desenvolvendo de 
relacionamento da OAB com 
a advocacia, fazendo com o 
que o advogado tenha amplo 
e fácil acesso e serviço para o 
desenvolvimento dele e como 
contribuição com exercício da 
cidadania”.

Para ele, a pandemia di-
ficultou algumas ações, mas 
não impediu. As atividades 
foram transferidas para as 
reuniões online. Conclui afir-
mando estar “muito feliz por 
ter feto o máximo possível 
diante de um cenário atípico”.

Da REPORTAGEM

Foram mais de 800 conferências online com a participação de 11 mil advogados

A criação de 80 comissões faz com que o advogado 
possa se reunir com os colegas, estabelecer parcerias 

aperfeiçoar seu conhecimento, saber como onde e como 
deve participar da instituição, estar nos Conselhos de 

outras categorias, mudar a cultura de que essa instituição 
é de poucos, é de grupo

“
”

Divulgação

Presidente da OAB, Marcelo Henrique 

Henry Atique, atual vice-
-presidente da Ordem secção 
Rio Preto, é o candidato da 
situação e deseja ampliar ain-
da mais as atividades que a 
instituição vem implantando. 
As questões centrais serão “o 
fortalecimento da OAB, conso-
lidando as conquistas que tive-
mos nos últimos anos e seguin-
do em frente, aperfeiçoando o 
que alcançamos nos últimos 
anos” e projeta “novidades em 
diversas questões, tais como 
as prerrogativas, as comissões, 
a gestão, a representatividade, 
a questão racial e de gênero, 
a integração, a assistência 
judiciária”, por exemplo.

Para ele, a Ordem extra-
pola a categoria e chega no 
dia-a-dia do cidadão comum. 
“A OAB tem como prioridade 
as advogadas e os advogados, 
assim como o cidadão e a 
cidadã”. Por isso, afirma que 
e, for eleito, vai trabalhar com 
“dedicação e afinco” nas ques-
tões institucionais, nas várias 
demandas da advocacia, mas 
também com um olhar muito 
especial para as questões da 
cidadania.

Embora ressalte que a sub-
secção tem um bom relaciona-
mento com o Judiciário aqui 

e nas 11 cidades, Henry diz 
que há sim problemas a serem 
enfrentados e solucionados”. 
Ele cita a tramitação dos pro-
cessos, falta de servidoras(es), 
acesso das(os) advogadas(os) 
aos Fóruns e às(aos) Magis-
tradas(os), dificuldades com 
o processo eletrônico e com 
audiências, estacionamento ex-
clusivo para a advocacia”, além 
de outros que não relaciona.

Henry Atique critica a pola-
rização da sociedade e que vê 
com “tristeza quando as pesso-
as deixam de lado a capacidade 
de pensar e de dialogar em 
nome de uma opção polariza-
da, que remonta muito mais a 
uma devoção irracional por um 
lado ou por outro, do que uma 
busca pelo melhor para o país”. 
Para ele, o lado positivo é que 
as pessoas estão discutindo 
política e respeita a “opção de 
cada um” como “absolutamen-
te legítima.

Ele lembra que a OAB sem-
pre foi uma protagonista da 
nossa história, foi fundamental 
na redemocratização do país e 
na promulgação da Constitui-
ção de 1988. A própria carta 
traz um Artigo reafirmando a 
“indispensabilidade da(o) ad-
vogada(o) para que se realize 
a Justiça”. “Podemos citar o 
combate às desigualdades e 

injustiças sociais, a ordenação 
municipal, a representatividade 
nos diversos órgãos e colegia-
dos públicos e organizações 
privadas, o empoderamento 
social”, além de outros afirma. 

Atique discorda dos ata-
ques ao Poder Judiciário e ao 
próprio STF. Mas lembra que 
todos temos o direito de criti-
car ministros do Supremo, por 
exemplo. “É totalmente natural 
e democrático”. Mas alerta que 
“o STF, como instituição de 
Estado, deve ser respeitado. O 
que importa é sempre atuarmos 
nos termos e limites da Consti-
tuição Federal”.

Caso eleito, ele afirma que 
uma de suas prioridades é a 
igualdade de gênero e de raça. 
“Nossa chapa conta com duas 
mulheres, inclusive uma como 
candidata à vice-presidente, 
bem como uma advogada negra 
e um advogado negro”. Cita 
que a gestão atual, da qual 
é vice-presidente, “além de 
contarmos com duas mulheres 
na Diretoria, temos um número 
grande de mulheres coordena-
doras e vice coordenadoras de 
comissões”. O objetivo, explica, 
é aumentar ainda mais a par-
ticipação e o protagonismo da 
mulher e de advogados negros. 

A Câmara analisa projeto 
do vereador Anderson Branco 

Da REPORTAGEM (PL) que restringe material que 
possa promover a sexualização 
da infância. Ele faz concessão 
às aulas de anatomia humana 
e ciências biológicas. Para Ati-
que, se o Legislativo atuar fora 
de seus limites legais, a “OAB 
tem o dever de atuar, dentro 
dos limites de sua competência 
legal, bem como de provocar 
os devidos órgãos e autorida-
des para combater quaisquer 
desmandos”. 

Henry Atique pede 
votos  - “Aliando meus 
conhecimentos e experiência 
pelo fato de estar exercendo 
atualmente a Vice-Presidência 
da OAB, com a vontade de 
trabalhar pela classe da advo-
cacia e pela cidadania, bem 
como participando as diversas 
lideranças que já existiam e que 
surgiram em razão da enorme 
abertura que a atual gestão 
promoveu na OAB/Rio Preto e 
ainda ouvindo os anseios das 
bases, farei, junto com a minha 
Diretoria, um grande trabalho 
de consolidação de todas as 
conquistas alcançadas pela 
atual gestão do Presidente 
Marcelo Henrique, bem como 
as desenvolverei e continuarei 
inovando, sempre em busca de 
termos cada vez mais uma OAB 
FORTALECIDA”!

Candidato da situação, Atique quer dar 
sequência às conquistas da Seccional

Tristeza quando as pessoas deixam de lado a 
capacidade de pensar e de dialogar em nome de 
uma opção polarizada, que remonta muito mais 

a uma devoção irracional por um lado ou por 
outro, do que uma busca pelo melhor para o país

“

”
Henry Atique, atual vice-presidente 
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REJAILI
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Crítico da atual gestão, Volpe acusa 
perseguição e criminalização de advogados

O advogado Luiz Fernando 
Corveta Volpe, da chapa de 
oposição Pela Ordem, afirma 
que “a mudança não deve ser 
apenas de nomes, mas sim de 
postura”. Para ele, o advogado 
que pretende representar a 
categoria deve “acima de tudo, 
honrar a obrigação de defender 
e auxiliar os advogados que 
muitas vezes são perseguidos, 
criminalizados, ridicularizados 
e ainda tem suas prerrogativas 
constantemente violadas”.

“Infelizmente não vemos a 
OAB interessada em defender 
o advogado” diz. Ele afirma 
que as prerrogativas são cons-
tantemente “violadas” porque 
“a própria OAB permite que 
isso aconteça, já que vemos a 
entidade mais preocupada em 
aparecer na mídia, viver em 
disputa de egos ou ainda se 
preocupar tão somente com 
direitos pontuais e escusos, 
que propriamente defender os 
interesses dos advogados”.

Independentemente das 
críticas iniciais, Luiz Fernando 
Volpe garante que o mais grave 
“é a falta de representatividade 
e corporativismo”. Para ele, a 
OAB é uma entidade extrema-
mente respeitada, mas “que 
ao longo se esqueceu de sua 

própria essência”. Volpe é ainda 
mais crítico ao dizer que hoje 
a “entidade é vista como um 
ente punitivista, arrecadatório 
e covarde” e opta pela omissão 
“para não criar uma indisposi-
ção com o Poder Público”. 

Ele acredita que a Ordem 
vem se afastando e se omitindo 
quanto aos ataques ao “estado 
democrático de direito”. E faz 
um desabafo: “inúmeras dire-
torias se viram envolvidas poli-
ticamente com alas partidárias” 
e que no seu entendimento a 
“OAB não deve seguir um viés 
político para agradar quem quer 
que seja”, mas adotar posicio-
namentos isentos e técnicos 
em relação aos fatos. 

Para ele, os advogados Mar-
celo Henrique e Henry Atique 
são parte de um grupo político 
que se mantém se alternando 
no poder há mais de 20 anos e 
que não é correto criticar ape-
nas a gestão que os dois fazem. 
Ainda assim, diz que eles peca-
ram em “pontos fundamentais” 
e que prejudicou o advogado e 
a imagem da instituição. 

Ele lembra que publicou nas 
redes sociais vídeos em que 
mostra uma festa de reinaugu-
ração da Casa do Advogado ao 
preço de R$ 600 mil. “Mostra-
mos principalmente que as ci-
tadas obras foram uma evidente 

manobra eleitoral, visto que inú-
meras melhorias mencionadas 
como pretexto para a festa não 
haviam sido realizadas”, afirma.

Relata ainda que a atual 
diretoria fez contrato com Ong 
dirigida por pessoas da própria 
direção que acabou retirando 
processos dos advogados vin-
culados à Defensoria Pública, 
sem publicidade. 

Mais assertivo, Volpe afirma 
que o “mundo do direito é ma-
chista” tanto quanto a socieda-
de e vemos o preconceito contra 
mulheres “em todas as profis-
sões, classes sociais, faixas 
etárias que há um machismo 
instituído”. Por isso, para ele, a 
“paridade de cotas de gênero é 
extremamente importante como 
forma de inclusão social”. E 
destaca que hoje as “mulheres 
advogadas são a maioria dentro 
da advocacia”, mas isso não 
permite que se baixe a guarda. 

Para Volpe, a instituição de 
cotas “segue a tendência mun-
dial de inclusão social na cons-
trução de uma sociedade me-
lhor”. E que a “participação de 
negros ou gays na composição 
de chapas demonstra a evolu-
ção dos próprios advogados que 
estão preocupados em difundir 
a importância da inclusão social 
e acima de tudo, o respeito por 
essas pessoas”. O preconceito 

Da REPORTAGEM distancia as pessoas, diz, en-
quanto a pluralidade “abraça 
a todos”. Ainda há dificuldade 
“em aceitar e incluir de forma 
igualitária negros, mulheres ou 
gays”, acredita. Por isso, ele 
acredita que “a cota é extrema-
mente necessária”.

Volpe pede votos 
- “O mundo pede mudanças, 
assim como a própria advocacia, 
que precisa de representantes 
que realmente busquem o me-
lhor para classe e não o melhor 
para si próprios.Iremos lutar para 
que a Ordem seja respeitada por 
todos os setores da sociedade, 
que realmente se preocupe com 
os problemas dos seus com-
ponentes e ainda faça valer a 
função social do advogado.

Assim como em outras enti-
dades, precisamos muito incen-
tivar o corporativismo e acima de 
tudo, defender os interesses dos 
advogados de forma combativa 
e eficaz. Se OAB não proteger 
e acolher seus próprios pares, 
quem o fará?

Em nossa luta, não haverá 
espaço para egos, interesses 
individuais ou exploração de 
imagem com fins políticos.

Nosso objetivo será Pela 
Ordem. Nossa luta será Pela 
Ordem. Nosso suor será Pela 
Ordem”.

A própria OAB permite que isso aconteça, já que 
vemos a entidade mais preocupada em aparecer 
na mídia, viver em disputa de egos ou ainda se 
preocupar tão somente com direitos pontuais 

e escusos, que propriamente defender os 
interesses dos advogados

“

”
Advogado Luiz Fernando Corveta Volpe

diretoria dia 25 de novembro
Oposição, Lucinéia diz que a OAB 

abandonou os advogados na pandemia

Oposição à atual diretoria, a 
advogada e candidata Lucinéia 
dos Santos, diz que “a OAB 
precisa participar do debate 
público” e que não “pode resu-
mir sua atividade em atuação 
institucional”. O advogado, para 
ela, “é o abrigo do cidadão” e 
que todos que buscam garantir 
seus direitos “tem no advogado 
seu amparo” e somente a união 
da categoria vai equalizar “as 
relações sociais”. Segundo ela, 
“base de uma sociedade justa” 
e que, para isso, precisa de ser 
bem gerida. 

A candidata vê uma deterio-
ração dos direitos e garantias 
individuais. Considera que a 
pandemia e a crise internacio-
nal convergiram para o atual 
cenário. Ela vê na Ordem um 
contraponto ao governo federal, 
mas não de uma forma “de-
mocrática e sim beligerante”. 
Na sub sede, pretende “atuar 
de modo a fortalecer o estado 
democrático de direito e redu-
zir a crise por que passam as 
instituições no Brasil”.

Ela diz que a atual gestão 
aproximou o advogado da Or-

dem, mas cometeu o pecado 
ao se esquecer de dar suporte 
aos profissionais que passaram 
por dificuldade na pandemia. 
Lembra que “em 2020 o judici-
ário ficou praticamente 45 dias 
sem funcionar e dessa forma 
o advogado precisou da ajuda 
que não obteve nessa gestão”.

Cita dados como o que 
aponta “que 22% dos inscritos 
na subseção de Rio Preto estão 
inadimplentes” o que evidencia 
os “efeitos práticos e drásticos 
desse período de pandemia”. “A 
categoria esperava uma gestão 
mais próxima, com efetividade 
das comissões e mais edifica-
ção e moralização da advoca-
cia”, afirma.

Lucinéia afirma que a ca-
tegoria avança no respeito à 
diversidade e igualdade de 
gênero. Lembra que “recente-
mente, tivemos a honra de ter 
a primeira mulher a assumir a 
direção do fórum de Rio Preto”. 
Para ela, o mundo do direito 
ainda é dominado por homens, 
mas “mulheres representam 
substancial fatia na atuação ju-
rídica em nossa cidade”. Como 
reduto machista, cita as áreas 
“criminal e a pública”, mas 

afirma que isso vem mudando. 
Como advogada e candidata 

mulher, ela diz que “o precon-
ceito não está relacionado com 
a profissão”. Mas lembra que al-
guns extratos da nossa socieda-
de vivem momentos dramáticos 
e cita que “os interrogatórios 
policiais de negros são mais rígi-
dos do que com brancos” e que 
em algumas áreas do Direito de 
forma abstrata entende que “o 
homem é melhor que a mulher, 
como no mundo criminal, como 
a mulher é melhor que o homem 
no universo de direito de famí-
lia”. A premissa é falsa, afirma. 
Quando o “preconceito que 
emoldura o mundo do direito” 
é descoberto, rapidamente é 
rechaçado. 

Diante desse cenário, as 
cotas, para ela, são “um avanço 
social”, para que os “grupos 
impactados negativamente por 
qualquer situação, seja de etnia, 
gênero ou classe social, alcan-
cem as mesmas perspectivas 
dos mais favorecidos”. Mas 
alerta que os profissionais que 
estão em sua chapa o fazem 
pela união e competência. So-
bre o assunto, conclui afirman-
do que ela “reporta importante 

Da REPORTAGEM avanço social defendido pelos 
nossos ideais”. 

Lucinéia pede voto 
- “Nossa gestão será pautada 
em planejamento e melhoria da 
vida do advogado, a OAB como 
instituição tem a facilidade e 
obrigação de atuar diretamente 
no crescimento da classe, seja 
na forma de reduzir ou eliminar 
o aviltamento de honorários ou 
comprimir o custo de vida da 
classe. Temos um foco princi-
pal no jovem advogado que é 
o sujeito que mais “sangra” na 
carreira em razão do ciclo ne-
cessário para a contabilização 
dos primeiros recursos, esse 
será prontamente atendido por 
nós. Eleitos vamos transformar 
a ESA em uma via de acesso ao 
mercado e as especializações 
que guarnecem o mister dos ad-
vogados”. E conclui: “Emoldura 
nossa campanha e gestão, se 
eleitos, a forma democrática, a 
proximidade com toda a classe 
da democracia, a austeridade 
na defesa das prerrogativas, 
a ética no trato entre colegas 
e a cooperação multifacetada 
entre advogados, Estado e so-
ciedade”.

A categoria esperava uma gestão mais 
próxima, com efetividade das comissões e mais 

edificação e moralização da advocacia

“
”

Candidata Lucinéia dos Santos
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Joãozinho chega atrasado 
Joãozinho chega atrasado à 
escola. Quando ele entra na 
sala de aula, a professora diz:
- De novo atrasado, Joãozi-
nho?
- Ué, professora! Não é a 
senhora que diz que nunca é 
tarde para aprender?

Joãozinho chega de novo
Joãozinho chegou à escola 
mais uma vez atrasado.
- Joãozinho, que desculpa 
você vai dar desta vez?
- É que eu estava sonhando 
com um jogo de futebol, pro-
fessora.
- Ah, é? E o que isso tem a 
ver com o seu atraso?
- É que o jogo empatou, teve 
prorrogação e foi pros pênal-
tis!

Joaõzinho interesseiro
- Mãe, meus amigos estão 
dizendo que eu sou interes-
seiro.
- Quais amigos, Joãozinho?
- Se você me der 10 reais eu 
te conto.

Professora desconfiada 
Joãozinho foi o único aluno da 
classe a acertar o problema 
matemático que a professora 
havia dado de lição. Descon-
fiada, ela pergunta:
- Joãozinho, você fez a lição 
junto com seu pai?
- Claro que não, professora!
- Que ótima notícia, Joãozi-
nho!
- Meu pai fez sozinho mesmo.

Joãozinho, o único!
Joãozinho chegou em casa 
pulando de alegria.
- Mãe! Mãe! Hoje a professora 
fez uma pergunta pra classe 
e eu fui o único a levantar a 
mão!
- Mas que boa notícia, filho! E 
o que foi que ela perguntou?
- Quem não fez a lição de 
casa.

 O professor-polvo
 A meiga Professora Helena, da telenovela mexicana Carrossel, que encantava a todos com seu jeito carinhoso de ser e de 
ensinar.O espalhafatoso Professor Tibúrcio, do programa infantil Rá-Tim-Bum, dono de uma didática tão eficiente que em sua rápida 
participação conseguia ensinar coisas que sabemos até hoje. O elegante Professor Girafales, do seriado Chaves, que durante quase 
quatro décadas nos divertiu enquanto se dividia entre os galanteios ditos à Dona Florinda e as aulas dadas às crianças da vila mais 
famosa do Brasil, do México e de muitos outros países latinos. O hilário Professor Raimundo, interpretado por Chico Anysio no pro-
grama A Escolinha do Professor Raimundo, que conduzia com muito bom humor os estudos de seus alunos, vez ou outra proferindo 
seu tão verossímil  bordão “E o salário ó!”, acompanhado de um gesto que feito com o polegar e o indicador para indicar coisas muito 
pequenas, numa tentativa de mobilizar a atenção de nossos governantes para nossas condições de trabalho tão distantes das ideais.
 Enfim, são muitos os personagens imortalizados pela arte que povoam o imaginário popular quando se fala em professores, 
ou seja, os profissionais a quem nossa família nos confia assim que ingressamos na escola, geralmente a instituição em que temos 
nosso primeiro contato com pessoas não familiares, conteúdos a serem aprendidos e regras de conduta social. Porém, nós que fo-
mos agraciados com o dom de ensinar nem sempre nos identificamos com os personagens lembrados acima, mas sim com o Google 
Doodle criado para celebrar o dia 15 de outubro no ano de 2019, que trazia um polvo no posto de um professor utilizando seus oito 
tentáculos simultaneamente para exercer tarefas do cotidiano dessa profissão, como ensinar, recolher atividades e escrever na lou-
sa, que inclusive, tinha algumas matérias representadas, como Matemática, Música e Arte.
 Google Doodle vem a ser essas versões diferentes da marca do Google e são utilizadas especialmente em feriados, eventos 
importantes e aniversários de pessoas famosas como artistas, escritores, cientistas, etc. Em outras palavras, os Doodles (cuja tra-
dução literal é rabiscos) são a forma do Google prestar sua homenagem e se posicionar diante de algum acontecimento marcante. 
Apesar de reconhecermos a genialidade dessa homenagem prestada a nós por ninguém menos do que uma das empresas multina-
cionais mais importantes do cenário mundial contemporâneo, sentimos que faltaram tentáculos nessa animação, pois onde estão os 
tentáculos, ou melhor, braços com os quais acolhemos os alunos que passam por inúmeras dificuldades emocionais ou materiais, os 
que são excluídos devido a impedimentos físicos ou mentais, as famílias que não sabem como conduzir seus filhos e tantas outras 
pessoas e situações carentes de um abraço?
 E os braços/tentáculos para o cumprimento dos nossos afazeres domésticos e das obrigações para com nossa família, a 
chamada segunda jornada diária? E os destinados às longas horas de estudo e preparação das aulas? Em meio a tantos afazeres, 
será que sobra algum braço/tentáculo, bem como energia para impulsioná-lo, para fazer o que gostamos ou simplesmente tempo 
para o ócio criativo , tão necessário a quem tem que se reinventar constantemente?
 A resposta a tantos questionamentos não é, de forma alguma, o desejo de ter mais braços/tentáculos, pois se os tivéssemos, 
mais funções seriam direcionadas a eles, o que excederia nossa capacidade humana de realizar com qualidade. Na verdade, essa 
reflexão é um clamor por mais compreensão e respeito, por parte, em primeiro lugar, de alunos e de suas famílias, pois tudo o que 
fazemos é para o bem desses pequenos que em breve nos sucederão na condução desse mundo que anda tão necessitado de 
pessoas responsáveis, bem formadas, capazes de tomar decisões mais justas e sábias. Em segunda instância, clamamos por um 
tratamento constantemente empático de nossos gestores, pois conduzir os trabalhos pedagógicos de uma sala de aula demanda 
muito mais do que oito braços/tentáculos, tantos quantos são necessários para administrar uma escola. E, às  vezes, o que escapa 
a tantos braços/tentáculos em ação será mesmo somente falha docente? Pode ser que seja necessário equalizar responsabilidades 
docentes e discentes quando uma atividade não atinge determinado objetivo, por exemplo. E em terceira e última instância, vocifera-
mos  por mais reconhecimento de nossas autoridades políticas, para que as condições vexatórias de trabalho da profissão que forma 
todas as profissões não necessitem ser expostas a toda a sociedade por bordões humorísticos como o já citado “E o salário ó”.

Ludmila Fernanda é graduada em Letras, 
Pedagogia, especialista em Docência no 
Ensino Superior e Ludopedagogia, mestra em 
Estudos Linguísticos e contadora de histórias.

Joãozinho chega atrasado 

Estudos Linguísticos e contadora de histórias.Estudos Linguísticos e contadora de histórias.

CRIANÇAS

Luto infantil existe e é preciso saber 
lidar com ele, alerta psicóloga 

Com os tempos sombrios 
que o mundo vive, notícias 
ruins viraram quase que corri-
queiras. Coisas tristes aconte-
cem diariamente e, na maioria 
das vezes, de forma imprevisí-
vel. E um dos acontecimentos 
mais dolorosos é a morte. Se 
esse é um assunto difícil para 
os adultos – que sofrem com a 
perda de amigos e entes que-
ridos – atinge mais duramente 
as crianças. O DHoje conver-
sou com a psicóloga Marina 
Cury Tonoli, que vai explicar 
como lidar com as perdas e o 
sofrimento de uma criança em 
relação a morte.

“Passar por esse momento 
de luto é normal e esperado. 
Cada criança vai se expressar 
de uma maneira. Pode ocorrer 
algumas regressões no desen-
volvimento, medo e ansiedade 
de ficar longe dos cuidadores 
de referência, pode ser que ela 
tenha medo que os cuidadores 
também morram. O ideal é ser 
sempre sincero e aberto com 
a criança e dar a oportunida-
de dela falar sobre isso e se 
expressar”, salienta.

O acompanhamento da 
família é primordial para su-
perar esta fase sem maiores 
estragos psicológicos, no en-
tanto, isso às vezes não é o 
suficiente. “Geralmente é uma 
fase que passa naturalmente 
e a família deve acompanhar 
junto com a criança”, diz a 
especialista.

Marina ainda destaca que, 
no caso das crianças perderem 
os pais ou responsáveis, a 
atenção deve ser redobrada. 
“É importante deixar claro para 
a criança como será a rotina a 
partir da perda e quem cuidará 
dela, pois as alterações de 
comportamento podem ser 
insegurança sobre o que vai 
acontecer com ela a partir da-
quele momento”, acrescenta.

Esse acompanhamento 
familiar precisa ser fortalecido 
com uma ajuda profissional, 
caso os atuais cuidadores não 
percebam melhoras no com-
portamento ou, ainda, se essa 
criança nutrir um sentimento 
de culpa pela morte do ente 
querido.

“Se a criança estiver ex-
pressando muito medo e inse-
gurança, ficar repetindo muitas 
e muitas vezes sobre a perda 
da pessoa, ter alterações de 
comportamento que estão 
chamando muito a atenção 
e não estão melhorando com 
as intervenções da família 
ou ainda viver em função do 
sentimento de culpa, aí sim 
é indicado procurar por ajuda 
especializada”, conta Marina.

Embora a morte seja a úni-
ca certeza que se tem na vida, 
falar sobre este assunto ainda 
é muito difícil e pode acontecer 
de algumas pessoas negarem 
essa realidade. “Dentro desse 
contexto da morte, muitas 
dúvidas e angústias surgem 
e tomam conta dos nossos 
corações. Se é um assunto tão 
difícil para nós adultos lidar-
mos, o que dizer as crianças? 
É praticamente impossível nos 
imaginarmos diante de uma 
criança tendo a missão de co-
municá-la que alguém querido 
partiu”, relata a psicóloga.

Mas a dúvida que qualquer 
pessoa pode ter é se é ne-
cessário mesmo contar para 
uma criança sobre a morte. 
A psicóloga responde. “Quem 
tem crianças, principalmente 
pequenas, sabe muito bem 
que não adianta tentarmos 
esconder as coisas delas. 
Elas são muito antenadas e 
seus olhos e ouvidos parecem 
radares, captando tudo o que 
acontece. Então, sim, devemos 
comunicá-las quando alguém 
morre, principalmente se essa 

morte irá alterar a sua rotina e 
dinâmica familiar. Isso é uma 
forma de demonstrar respeito e 
empatia para com o ser huma-
no que ali está se formando”, 
frisa Marina.

Partindo deste princípio – de 
que é necessário comunicar às 
crianças sobre as mortes em 
seu grupo de convivência – co-
meça-se a buscar a melhor ma-
neira de fazer isso. “Em primeiro 
lugar, tendo uma conversa 
aberta e sincera com ela. Não 
é necessário omitir ou distorcer 
informações, tampouco fingir 
que nada aconteceu e segurar 
o choro na frente dela. Não se 
deve poupar uma criança de ter 
contato com os acontecimentos 
da vida, sejam eles bons ou 
ruins. Não é tentando evitar o 
acesso da criança a sentimen-
tos ‘negativos’, impedindo o 
sofrimento, que vamos ensi-
ná-la a encarar as dificuldades 
da vida de maneira assertiva”, 
detalha a especialista em aco-
lhimento familiar de crianças e 
adolescentes.

Segundo Marina, agir com 
omissão é limitar o desenvolvi-
mento do repertório da criança 
para lidar com problemas e 
assuntos difíceis. “Esteja aber-
to para ter essa conversa com 
a sua criança. Aceite os seus 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

questionamentos e acolha as 
suas emoções. Se não souber o 
que responder, não há problema 
em dizer: “não sei”, pois é fato 
que sobre a morte não há um 
saber universal. Sendo assim, o 
mais importante para a criança 
não é ter todas as respostas, 
mas ter a clareza de que irão 
passar por isso juntos, onde um 
poderá confiar e contar verda-
deiramente com o outro. É se-
gurança e compreensão que as 
crianças buscam. Só não vale 
tentar escapar dessa conversa 
difícil utilizando termos vagos 
ou muito abstratos, que fogem 
à compreensão da criança, con-
siderando a sua idade e nível 
de desenvolvimento”, conclui 
a psicóloga Marina Cury Tonoli.

Divulgação

O acompanhamento 
da família é primor-
dial para superar esta 
fase sem maiores 
estragos psicológi-
cos, no entanto, isso 
às vezes não é o su-
ficiente. “Geralmente 
é uma fase que passa 
naturalmente e a 
família deve acom-
panhar junto com a 
criança”, diz a espe-
cialista
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NOVAS REGRAS SOBRE OS 
RÓTULOS DOS PRODUTOS 

NO COMÉRCIO ELETRÔNICO

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

OLHAR PRAZO DE VALIDADE E VER OS INGREDIENTES SE TORNARAM 
HÁBITOS DE MUITOS CONSUMIDORES. NA INTERNET, ESSE 

COMPORTAMENTO PRATICAMENTE SUMIU

Os consumidores 
muitas vezes 
possuem direitos, 
inclusive fora 

do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), que nem 
sempre conhecem ou ouviram 
falar.
Um exemplo é a portaria 
81, de 2002, do Ministério 
da Justiça. Em suma, ela 
obriga empresas a adotarem 
a seguinte conduta com as 
embalagens de produtos: se 
ocorrer uma diminuição ou 
aumento na quantidade de 
um produto já disponível no 
mercado, a empresa é obrigada 
a informar a alteração no 
rótulo por um período não 
inferior a três meses.
Este ano, o assunto emergiu 
na pandemia por uma 
prática que vem ocorrendo 

no comércio eletrônico 
e, no mínimo, poderia ser 
classifi cado como desleal. É 
a chamada “mascaração de 
preço“.
E o que seria isso na prática? 
Durante a pandemia, alguns 
fornecedores passaram a 
disponibilizar produtos 
conhecidos no mercado em 
quantidade menores e não 
informaram a mudança ao 
consumidor, segundo ordena 
a portaria. Pior: alguns desses 
produtos simplesmente 
possuem o mesmo valor 
da mercadoria com maior 
quantidade.
 Portanto, observamos essa  
‘mascaração’ com grande 
preocupação em que pese 
que seja cíclico, volta e meia 
retorne esse tipo de conduta, a 
gente entende que é prejudicial 
ao consumidor esse tipo 
de maquiagem. Pregamos 
que a informação seja clara, 
precisa e ostensiva, conforme 
é determinado pelo artigo 6, 
inciso terceiro do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC.

NOVA PORTARIA

A  Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon) decidiu 
atacar essa prática. O órgão 
publicou uma portaria que 
altera justamente a norma 
de 2002 sobre a alteração de 
quantidade. A norma entra em 
vigor em 180 dias.
A norma está cheia de 
novidades e uma delas está 
relacionado ao tempo de 
divulgação da mudança na 
quantidade de um produto. De 
acordo com a nova portaria, 
a divulgação na embalagem 
deverá ocorrer por seis meses. 
Além disso, o fornecedor 
deverá informar a alteração 
em números absolutos (houve, 
por exemplo, diminuição 
de 100 gramas) ou em 
percentuais (queda de 10%).
Outra novidade é destinado 
a dar maior visibilidade a 

informação presente no 
rótulo.
Agora, essa mudança na 
quantidade deve estar em 
CAIXA ALTA, em negrito 
(ou bold), precisa ter uma 
cor que contraste com o 
fundo do rótulo e, por fi m, 
deverá ter uma altura mínima 
de 2 milímetros. A exceção 
é quando a embalagem do 
produto for igual ou inferior 
a 100 cm², cuja altura mínima 
dos caracteres será de 1 
milímetro.
Quanto a multa, aqueles 
que não cumprirem as 
determinações da portaria 
estarão sujeitos às sanções 
previstas na legislação 
correspondente, que podem 
ser multa, apreensão dos 
produtos, proibição de 
fabricação, cassação de licença 
do estabelecimento ou de 
atividade, dentre outras.

COMÉRCIO 
ELETRÔNICO

No entanto, a maior 
novidade, sem dúvida, é 
a inclusão do comércio 
eletrônico na portaria. 
A previsão relacionada 
ao comércio eletrônico 
decorre do crescimento do 
e-commerce e está na agenda 
de modernização das políticas 
públicas para atender às 
necessidades do consumidor 
na era digital. Queremos 
assegurar a clareza das 
mudanças de quantidade nas 
embalagens tanto nas compras 
físicas como nas compras 
on-line
A inclusão do comércio 
eletrônico foi elogiada por 
especialistas, porém há 
gargalos que norma ainda 
precisará responder aos 
fornecedores. A norma não 
dá detalhes de como essa 
informação será incluída na 
internet ou sequer fala como 
isso será feito smartphone, PC 
ou tablet.

MARTHA MONICA DE FARIA – 
Secretária
MARTHA  -  O código de 
defesa do consumidor 
estabelece alguns prazos 
para a reclamação de 
produtos com defeito. Por 
isso, quero saber a diferença 
entre produtos duráveis e 
não duráveis?

SOS -   Produto durável é 
aquele que não se desgasta 
ou desaparece com a simples 
utilização, como é o caso 
dos eletrodomésticos, por 
exemplo. O consumidor tem 
o prazo de 90 dias, a partir 
do recebimento desse tipo 
de produto, para reclamar de 
defeitos visíveis. Já o produto 

ou serviço não durável é 
aquele que desaparece 
imediatamente após o uso, 
como os alimentos, por 
exemplo: O consumidor tem 
30 dias a partir do recebimento 
do produto ou termino da 
prestação de serviço não 
durável para reclamar ao 
fornecedor em caso de 
defeitos aparentes. Se o defeito 
do produto não puder ser 
identi� cado imediatamente 
(o que é chamado de vício 
oculto), o prazo de reclamação 
tem início na data em que o 
problema for detectado, tanto 
para bens duráveis quanto 
para não duráveis.

SILVIO ROBERTO MARQUES – 
Professor
SILVIO  -  PREENCHI 
A PROPOSTA PARA O 
FINANCIAMENTO DE UM 
AUTOMÓVEL QUE NÃO 
FOI APROVADA, MAS 
A CONCESSIONÁRIA 
NÃO ME INFORMOU O 
MOTIVO DA NEGAÇÃO DO 
EMPRÉSTIMO. VERIFIQUEI 
NA LISTA DE RESTRIÇÃO AO 
CRÉDITO (SPC E SERASA) 
E NÃO HÁ NENHUMA 
PENDÊNCIA EM MEU NOME. 
GOSTARIA DE SABER SE 
A CONCESSIONÁRIA TEM 
OU NÃO A OBRIGAÇÃO 
DE ME FORNECER AS 
RAZÕES DA NEGATIVA DO 
FINANCIAMENTO?

SOS -   A � nanceira tem 
obrigação de prestar 
esclarecimentos aos clientes, 
por qualquer motivo, 
não tenham direito ao 
� nanciamento. Caso a empresa 
não o faça, estará infringindo 
o artigo 6, III, do Código de 
Defesa do Consumidor, que 
garante informação adequada 
e clara ao consumidor sobre 
produtos e serviços. Assim, o 
SOS sugere que  o consumidor 
envie à empresa carta com 
prazo de resposta estipulado, 
solicitando esclarecimentos por 
escrito.

Nota Fiscal
   Exija sempre a nota � scal e 
guarde-a. Ela é a prova do lugar e 
da data em que você comprou o 
produto. Se tiver algum defeito, 
é o único jeito de provar que o 
produto foi comprado naquele 
estabelecimento comercial.

Produto com defeito
    O consumidor tem direito de 
escolher se quer trocar, receber 
o dinheiro de volta ou pedir um 
abatimento caso compre algum 
produto com defeito.

Acidente de consumo
    Sempre use o produto comprado 
ou serviço adquirido de acordo 
com a � nalidade dele, porque caso 
venha acontecer algum acidente 
de consumo, quem fabricou, 
vendeu ou prestou o serviço será 
responsabilizado.

Compra de alimentos
    Nunca compre um alimento com 
a data de validade vencida, quase 
para vencer ou com embalagem 
aberta, furada, amassada ou 
enferrujada.

Compra de inseticidas
    Evite usar inseticidas que não 
tem quase nenhum cheiro, porque, 
geralmente, pela falta do odor, as 
pessoas tendem a usar em maior 
quantidade, e estes produtos são 
tão venenosos quanto os que têm 
cheiro forte.

Consumidor intoxicado
    Se houver alguém passando 
mal, intoxicado por causa 
de medicamento, inseticida, 
desinfetante ou qualquer outro 
produto de limpeza, não pode 
ser dado leite, nem água. Nunca 
provoque vômito! Na embalagem 
do produto têm que está escrito o 
telefone de emergência que você 
pode ligar para saber quais os 
primeiros socorros. O consumidor 
pode ligar para o número de 
urgência 192 ou levar o intoxicado 
para um hospital.

ROBERTA MARTINS BENINCA- 
Promotora de vendas
ROBERTA –   GOSTARIA 
DE SABER SE A EMPRESA 
FORNECEDORA DE 
ENERGIA ELÉTRICA 
PODE CORTAR A LUZ 
SEM AUTORIZAÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO. ISSO 
ACONTECEU COMIGO 
E EU ESTAVA COM O 
PAGAMENTO EM DIA? 

SOS -   Exceto e caso de 
emergência ou por razões 

de ordem técnica  ou de 
segurança, e completamente 
ilegal cortar o fornecimento 
de luz a um consumidor 
adimplente, ou seja, que está 
em dia com suas contas. Isso 
geralmente acontece por erro 
do fornecedor e é obrigação 
da empresa restabelecer o 
serviço imediatamente. Se 
ocorrerem danos materiais 
e/ou morais, o usuário tem 
direito de exigir indenização.
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Os frentistas de todo Brasil 
continuam mobilizados contra 
proposta que libera o autoaten-
dimento nos posto de combus-
tível, liberação essa coloca em 
risco cerca de 9 mil empregos 
na região em Rio Preto e 500 
mil em todo país.

Segundo Antônio Marco 
dos Santos, presidente do 
Sindicato dos Frentistas de Rio 
Preto e região, as mudanças 
constam em emendas a MP 
(Medida Provisória) 1063 que 
tramita no Congresso Nacio-
nal – esta MP que permite a 
venda direta de etanol entre 
usinas e postos e da fidelidade 
à bandeira de postos de com-
bustíveis. A validade da MP foi 
prorrogada por mais 60 dias e 
com isso a mesma tem até a 
segunda quinzena de dezem-
bro para ser votada.

As emendas que colocam 
em risco os empregos dos 
frentistas são de autoria do 
deputado federal, Kim Kataguiri 
(DEM-SP) a primeira emenda 
do parlamentar revoga permite 
o autosserviço parcial ou inte-
gral nos postos de combustível 
dispensando a intervenção de 
frentistas ou qualquer outro 
profissional e a segunda emen-
da revoga a Lei 9.956 de 2000 
que proíbe o autosserviço nos 
postos de combustível de todo 
pais.  Emendas estas que co-
locam em risco os empregos 
dos frentistas e o sustento de 
suas famílias.

O sindicalista salienta que 
já foi feita uma conversa com 
toda a base onde foi entregue 
também aos trabalhadores um 
boletim trazendo os prejuízos 
dessa proposta e a necessi-
dade de todos estarem mo-
bilizados. “Se for necessários 
teremos que lotar vários ônibus 
com trabalhadores e ir para 
Brasília para barrar a aprova-
ção desta propostas”.

Frentistas continuam na luta 
contra o autoatendimento 

Fechada Convenção Coletiva de Condomínios 2021
O SETH (Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade) fechou a Convenção Coletiva para os trabalhadores dos Condomínios e 

Edifícios.
Segundo Sergio Paranhos, presidente do sindicato, as tratativas tiveram início em junho e foram concluída agora, chegando a um 

percentual de reajuste de 9% a ser pago retroativo a data base 1º de outubro.
Por sua vez a Cesta Básica ou Cartão Alimentação teve reajuste de 15,6% elevando o valor para R$ 385,00
Outros pontos positivos foram à inclusão da Assistência Médica no qual os trabalhadores tem uma rede de parcerias no qual eles podem ser 

atendidos, são várias especialidades inclusas além de alguns exames também – Paranhos relembra que este valor fica a cargo do empregador sem 
ter nada descontado do trabalhador. “Caso esse valor não esteja sendo pago o trabalhador devem entrar em contato com sindicato”, destacou o 
sindicalista.

Multa dobrada – Com o intuito de preservar o emprego dos trabalhadores do setor foi dobrado o valor da multa dos Condomínios e Edifícios que 
substituírem seus empregados pelo monitoramento eletrônico para fazer a controle de entrada ou de fluxo do local – anteriormente a multa era 
de 10 salários e agora a partir desta nova Convenção passa para 20 salários – esse valor é corresponde a cada funcionário que venha a ser demitido.

“Essa regra consta na Convenção Coletiva de Trabalho e hoje Convenção é lei – ela tem força de lei – porque o negociado prevalece sobre o 
legislado”, salientou Paranhos.

Terceirização – Para que esse tipo de contratação aconteça é necessário um Acordo com o SETH para que seja garantida que a empresa cumpra o 
que está na Convenção Coletiva vigente – pois estes trabalhadores terceirizados têm os mesmo direitos dos contratados diretamente pelo Condomínio 
ou Edifício.

Aulas de Pilates e volta da Dança 
de Salão vão agitar Clube Social 

As inscrições  
podem ser feitas 

no Centro de 
Benefícios, Rua 
Luiz Antônio da 
Silveira, 717, 

Boa Vista

O Sincomerciários (Sin-
dicato dos Empregados no 
Comércio de São José do Rio 
Preto e região) retornou com as 
diversas atividades realizadas 
no Clube Social da categoria 
na Rua Tupi, com a novidade do 
inicio das aulas de Pilates nesta 
segunda-feira (18).

Segundo Selma Ferrassoli, 
vice-presidente do sindicato, as 
aulas de Pilates vão acontecer 
de segunda a quinta-feira entre 
as 18 e as 22 horas. Sendo 
que as turmas serão dividas, 
sendo uma as segundas e quar-

tas-feiras e a outra as terças e 
quintas-feiras. “Nós montamos 
um estúdio para as aulas e 
contratamos uma profissional 
qualificada”, salientou Selma.

Por conta da grande procura 
existem apenas algumas va-
gas e horários disponíveis. Os 
interessados devem entrar em 
contato no Centro de Benefícios 

pelo telefone 17 3214-7171.
Outra novidade para a se-

mana é a volta das aulas de 
Dança de Salão que acontece 
na próxima terça-feira dia 19 
com uma aula inaugural – as 
aulas serão as terças e quin-
tas-feiras das 19h00 às 21h00.

Outras atividades que movi-
mentam o espaço dos sócios e 
dependentes do sindicato são 
as aulas de Futsal para crianças 
e adolescentes de 5 a 16 anos, 
e para os adultos: aulas de Axé 
e Ritmos.

As inscrições podem ser 
feitas no Centro de Benefícios, 
Rua Luiz Antônio da Silveira, 
717, Boa Vista.

Festa do Dia das Crianças
A tradicional festa do Dia das Crianças promovida pelo Sindicato dos Motoristas voltou a acontece 

neste ano no Clube de Campo da entidade.
Segundo Daniel Rodrigues, presidente do sindicato, são duas festas esperadas pela categoria 

a primeira a do Dia do Motoristas (25 de julho) que infelizmente não puderam fazer por conta das 
restrições impostos pela pandemia ainda no meio 
do ano e a outra é a festa do Dia das Crianças que 
graças ao momento vivido pode ser realizada no dia 
12 de outubro (Dia das Crianças). Ele destaca que a 
atividade movimento a manhã do feriado no Clube 
de Campo dos Motoristas no Distrito de Talhado e 
diversas brinquedos foram sorteados e distribuídos 
para a criançada presente.

Além dos brindes, diversas brinquedos como 
pula-pula e outras atrações ficaram a disposição das 
crianças para que pudessem se divertir no dia deles.

“Agradecemos as empresas ajudaram doaram 
diversos brindes e tivermos também um dia 
agradável com sol no nosso clube, os pais ficaram 
contentes e as crianças também já que esse era o 
intuito principal”, salientou Rodrigues.

Jacaré - No dia 
23 de outubro o encontro 
dos ex-jogadores dos 
times de 1971 e 1973 
do Rio Preto Esporte 
Clube.Os dois times 
são considerados como 
esquadrões que a 
equipe contou em toda 
sua história e eram 
comandados por nada 
mais que Carlos Alberto 
Silva e Rubens Minelli.  
Já estão confirmados no 
encontro os ex-jogadores 
Bussada, Tino, Maurinho, 
Beto, Cidinho, Gilson, 
Pitanga, Perrela, Soler, 
Vilson Tadei, Oscar Godoy, 
Jarbas, Edson, Neguito, 
Giba Cabeção, Jacintho  
Angeloni. 
Mais informações :
www.jornaldotrabalhador.com.br

faça o autoexame
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Bariátrica é uma ajuda para emagrecer 
e não a solução, diz especialista

Muitos pacien-
tes que estão 
acima do peso 
procuram es-

pecialistas para realizar a fa-
mosa cirurgia bariátrica com 
a esperança de que os quili-
nhos a mais vão desaparecer 
como que um “milagre”. No 
entanto, o cirurgião de obe-
sidade mórbida, Roberto Luiz 
Kaiser Júnior, explica que a 
cirurgia bariátrica é apenas 
uma ajuda. 

“Considero a cirurgia 
como mais uma ajuda. Eu 
falo para todos os meus 
pacientes: você quer uma 
ajuda para a perca de peso? 
Eu não falo: você quer fazer 
a cirurgia para perder peso? 
Não, é uma ajuda literalmen-
te e para ser bem sucedida 
depende muito da colabo-
ração do paciente”, relata o 
médico. 

A cirurgia bariátrica, se-
gundo o médico, tem uma 
peculiaridade que o mais 
importante não é o ato ci-
rúrgico, mas sim, o acom-
panhamento pós-operatório, 
principalmente nos dois pri-
meiros meses. “O paciente 
é acompanhado por uma 
equipe multidisciplinar es-
pecializada, que orienta na 

alimentação, começando 
pela líquida, pastosa e depois 
a alimentação normal. Os 
cuidados intensivos nesse 
período são de extrema im-
portância”, relata. 

O médico alerta que se 
o paciente não fizer os pro-
cessos iniciais corretamente 
pode cair no que eles cha-
mam de “falha de cirurgia”. 
“O critério de falha de cirurgia 
é quando o paciente não con-
segue perder peso ou ganha 
peso lá na frente, justamente 
por não estar seguindo as 
orientações que foram dadas. 
O que se ouve falar de difícil 
não é da cirurgia em si, mas 
sim, do acompanhamento no 
pós”, explica Kaiser Júnior. 

Os médicos indicam a ci-
rurgia bariátrica para pacien-
tes com obesidade mórbida, 
que seria com IMC acima dos 
40 ou para pacientes que 
têm IMC entre 35 e 40, mas 
possuem doenças, como dia-
betes, pressão alta, coleste-
rol, entre outras, associadas 
à obesidade. “A cirurgia em 
si é rápida, dura apenas 50 
minutos e com alta no dia 
seguinte. Os riscos de com-
plicações nestas cirurgias são 
de apenas 0,02%”, destaca o 
cirurgião. 

E foi por esse índice de 
complicações baixos que a 

Da REDAÇÃO  
redacao@dhoje.com.br Ana Elisa Galvão fez a cirurgia 

bariátrica com apenas 18 
anos de idade, sem medo al-
gum. “Faz 9 anos que operei e 
fiz por 2 motivos: primeiro que 
eu estava começando a ter 
gordura no fígado, de acordo 
com os resultados dos meus 
exames, e estava cada vez 
mais sedentária, e o segundo 
motivo, talvez o principal, foi 
por estética. Sempre tive a 
autoestima baixa, não gos-
tava do meu corpo, não con-
seguia encontrar manequim 
no meu número, roupa era 
muito difícil, não estava feliz 
porque não conseguia perder 
peso, sofri muito na infância 
e adolescência”, conta Ana.

Aos 18 anos, (hoje com 
27) quando se tornou maior, 
Ana resolveu fazer a cirurgia 
com o apoio e incentivo da 
mãe. “Foi a melhor coisa que 
eu fiz, não me arrependo, 
embora tenha sido muito 
complicado os 6 primeiros 
meses. Eu sentia muita dor, 
mas, como eu estava decidi-
da e focada, foi dando tudo 
certo, e eu passei pela fase 
do pós-operatório”, lembra. 

A Ana entrou no centro 
cirúrgico pesando 113 kg 
e, atualmente, nove anos 
depois, pesa 67kg, tendo 
eliminado 46kg no total. “Não 
fiquei com medo em nenhum 

momento. Era um sonho sain-
do do papel e hoje indico 100 
vezes. Faria de novo, adorei o 
resultado, e agora busco fazer 
as plásticas”, finaliza. 

Acompanhamento 
- A psicóloga Joelma Caparroz 
afirma que o trabalho começa 
antes da cirurgia e não é só 
com o paciente, mas  tam-
bém com a família. “O corpo 
passa muitas mudanças e é 
preciso trabalhar a questão 
de aderir a dieta e família, 
principalmente a pessoa q for 
cuidar da paciente que pas-
sou pelo processo cirúrgico”, 
afirma .

A psicóloga ainda ressalta 
que para passar por esse 
processo, ela precisa ter feito 
outras tentativas. “O acom-
panhamento psicológico é 
necessário no pós-cirúrgico, 
porque temos índices altos 
de pessoas que desenvolvem 
algumas compulsões. A gran-
de maioria tem a compulsão 
‘episódica’ e isso pode causar 
deslocamento de sintomas 
e essas pessoas podem ad-
quirir outros hábitos nocivos, 
como compulsão por álcool, 
compras, compulsão sexual 
e outras, por isso, precisa 
ser trabalhado principalmen-
te após a cirurgia”, explica 
Joelma. Ana Elisa Galvão fez a cirurgia bariátrica com 18 anos

Arquivo PESSOAL

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, reabre na próxima 
segunda-feira (18) as uni-
dades de saúde Gonzaga de 
Campos e Parque da Cidada-
nia. As UBS estão fechadas 
devido à readequação que o 
município fez para concentrar 
os atendimentos em casos de 
síndromes respiratórias.

O horário de funciona-
mento de ambas as unidades 
segue as demais UBS: de 
segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h. As farmácias das uni-
dades também reabrem na 
segunda-feira com o mesmo 
horário de funcionamento. 
Já para a vacinação, o horá-
rio será das 8h à 14h, para 
imunização contra a covid; 
e das 7h30 às 16h30 para 
imunização contra influenza 
e rotinas.

Em ambas as unidades, o 
atendimento em ginecologia 
será retomado no dia 25 de 
outubro. Na UBS Cidadania, 
o atendimento odontológico 
será retomado após a reade-
quação das salas.

Programação - As 
unidades de saúde que ainda 
se encontram fechadas já têm 
data para reabertura. A UBS 
Santo Antônio e UBS Jardim 
Gabriela voltam dia 25 de ou-
tubro. Já a UBS Central no dia 
3 de novembro.

A UBS Solo Sagrado, que 
atualmente está funcionando 
como unidade respiratória, 
também retoma os atendi-
mentos de rotina no dia 3 de 
novembro. Funcionará para 
atendimentos de síndromes 
respiratórias até o dia 24 de 
outubro, das 7h às 22h; e do 
dia 25 ao dia 2 fica fechada 
para reformas e readequações.

Gozanga de 
Campos e 
Parque da 

Cidadania vão 
reabrir as UBSs
Da REDAÇÃO

NESTA 2ª MENOPAUSA

O que é e como a alimentação 
interfere nesta fase da mulher

A menopausa é o nome 
dado à última mens-
truação que, geral-

mente, acontece entre os 45 
e 55 anos, marcando o fim 
da fase reprodutiva da vida da 
mulher. Isso significa que ela 
esgotou seu estoque de óvu-
los, que foram liberados desde 
a puberdade, mês a mês, ao 
longo de 30, 35 anos.

É uma fase delicada da 
vida da mulher, que consiste 
em alterações hormonais, 
sintomas parecidos com os de 
TPM (tensão pré-menstrual), 
porém, mais acentuados, 
como: alterações de humor, 
ondas de calor (fogacho), insô-
nia, palpitações, irritabilidade, 
aumento do risco de doenças 
cardiovasculares, como hiper-
tensão, diabetes e maior risco 
de excesso de peso.

A ginecologista Flávia Fair-
banks ressalta que, nesta 
fase da vida, a mulher pode 
apresentar diversos sintomas, 
isolados ou em conjunto. “Pelo 
menos 80% das mulheres vão 
sofrer com os fogachos. A 
maior consequência da meno-
pausa é a perda da capacidade 
de produzir um hormônio femi-
nino muito importante: o estro-
gênio. Esse fato é responsável 
pelos sintomas desagradáveis 
deste período e, a longo prazo, 
pode também comprometer a 
saúde cardiovascular, aumen-
tando os riscos”.

O período que segue após 
a cessação da menstruação é 
chamado de climatério e, se-
gundo a médica ginecologista, 
pelo menos 18 milhões de 
brasileiras estão, atualmente, 

Andressa ZAFALON   no climatério. A palavra clima-
tério significa “fase crítica” e dá 
nome a um período realmente 
conturbado da vida feminina, 
que começa por volta dos 
40 anos e se estende até a 
pós-menopausa. “As principais 
características são as transfor-
mações físicas e emocionais 
decorrentes do desequilíbrio na 
produção dos hormônios femi-
ninos pelos ovários”, explica a 
especialista.

Alimentação - Du-
rante a menopausa é acon-
selhável e importante manter 
uma boa alimentação acompa-
nhada da prática de exercícios 
para garantir o bem-estar físico 
e emocional da mulher.

A nutricionista Lorena Agreli 
destaca alguns nutrientes que 
certos alimentos possuem e 
devem ser incluídos na alimen-
tação durante esta fase.

Fitoestrogênios  - 
São compostos semelhantes 
ao estrogênio humano. “O 
consumo de alimentos que 
possuem esses compostos 
ajuda a aliviar os sintomas da 
menopausa, como as ondas 
de calor e sudorese, já que 
ajudam a regular os níveis de 
estrogênio no organismo”, frisa 
a nutricionista.

São encontrados na soja, 
linhaça, maçã, uva, cenoura, 
inhame, óleo de girassol, óleo 
de amêndoa.

Magnésio - O magné-
sio desempenha uma série de 
funções no organismo, como 
a manutenção da estrutura 
óssea, a regulação da contra-
ção muscular e dos impulsos 

nervosos. “A adequação na 
ingestão de magnésio acarreta 
uma melhora significativa do 
humor”, diz Lorena.

Alimentos que possuem 
magnésio são abacate, nozes, 
chocolate amargo, legumino-
sas como: lentilha, feijão, grão 
de bico, semente de abóbora.

Omêga 3 e 6  - “Os 
ácidos graxos essenciais, por 
sua vez, dentre eles, os ôme-
gas 3 e 6, ajudam a aliviar as 
dores nas mamas e retenção 
hídrica, além de estimularem a 
síntese de pequenas quantida-
des de estrogênio, atenuando 
os sintomas da menopausa. 
Também possuem proprieda-
des anti-inflamatórias, com-
batendo doenças como artrite 

e melhorando a pressão arte-
rial”, relata a nutricionista.

São encontrados  em pei-
xes como salmão, atum, sar-
dinha, óleos vegetais, folhas 
verdes escuras, nozes.

Triptofano - É um 
aminoácido essencial que não 
é produzido pelo organismo, ou 
seja, deve ter obtido através da 
alimentação. “Ele participa em 
diversas funções metabólicas, 
como: produção de serotonina 
(hormônio do prazer), melatoni-
na e niacina, auxiliando na me-
lhora de insônia, ansiedade e 
aumento do ânimo e bem-estar 
e regular o sono. Na menopau-
sa é normal ter alterações no 
humor, tristeza ou ansiedade e 
insônia, nesse caso os alimen-

tos ricos em triptofano são uma 
excelente opção para combater 
esses sintomas”, explica.

Queijos, leite, ovo, banana, 
brócolis, nozes, castanha, 
amendoim, cacau sãp alguns 
alimentos com triptofano.

Cálcio e vitamina D  
- Na menopausa, o desen-
volvimento de doenças como 
osteoporose tende a aumentar. 
“A ingestão de nutrientes como 
cálcio e vitamina D ajudam 
na prevenção, já que são fun-
damentais para a saúde dos 
ossos e dentes”, destaca a 
especialista em alimentação.

Podem ser encontrar cálcio 
no leite desnatado, manje-
ricão, amêndoas, brócolis, 
gergelim, grão de bico, soja. 
Já alimentos ricos em vitami-
na D são gema de ovo, atum, 
salmão, leite.

Lorena ainda ressalta que a 
exposição ao sol é a principal 
fonte de vitamina D, por isso, 
permanecer de 15 a 20 minu-
tos tomando banho de sol pela 
manhã – antes das 9h – é o 
mais indicado.

A Waleska Dias, tem 49 
anos, e está passando pelos 
sintomas da menopausa, prin-
cipalmente os fogachos, que 
são as ondas de calores.

“As vezes sentia um calor, 
do nada, que começou há uns 
dois anos. Nesse momento, 
procurei minha ginecologista 
já para fazer um tratamento 
hormonal e ela me recomen-
dou uma alimentação saudá-
vel. Após iniciar o tratamento, 
melhorou muito os sintomas. 
Deixo os abusos alimentares 
somente para os finais de se-
mana”, conta.

Arquivo PESSOAL

Waleska Dias tem 49 anos
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ESPECIAL LBV

Templo da Boa Vontade: nossa 
peregrinação é permanente e online

No mês de ou-
tubro e, em 
especial, no 
dia 21, pe-

regrinos do Brasil e do 
mundo reúnem-se, tra-
dicionalmente, há 32 
anos, na capital do país 
para as comemorações 
de aniversário do Templo 
da Boa Vontade (TBV), 
uma das Sete Maravilhas 
de Brasília e o monu-
mento mais visitado, se-
gundo dados da Secreta-
ria de Turismo do Distrito 
Federal (Setur-DF).

Com a pandemia do 
novo coronavírus e a 
necessidade de manter 
o distanciamento físico 
para evitar a propagação 
da Covid-19, tudo foi 
adaptado, até mesmo 
a peregrinação, que era 
feita presencialmente e 
que, pelo segundo ano 
consecutivo, será reali-
zada de casa, de modo 
online, mantendo a de-
voção de cada um.

Neste ano, uma pro-
gramação muito especial 

será transmitida das 7 da 
manhã à meia-noite, pela 
Super Rede Boa Vontade 
de Comunicação (rádio, 
TV, internet e aplicativo 
Boa Vontade Play). 

Tudo está sendo pre-
parado com muito cari-
nho para que cada pes-
soa possa percorrer vir-
tualmente os ambientes 
do TBV e possa participar 

Da REPORTAGEM
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dessa grande celebração 
espiritual. Cada peregri-
no terá a oportunidade 
de meditar, ter o seu 
momento de devoção e 
de reflexão, acompanhar 
músicas elevadas, preces 
e cerimônias ecumênicas 
e ainda elevar os seus 
pedidos a Deus durante 

a transmissão do evento, 
que ocorrerá diretamente 
da Nave do Templo da 
Paz. 

Para que a peregrina-
ção seja completa, as 
pessoas também devem 
reservar um local em 
suas casas para colocar 
suas garrafas com água, 

a fim de que recebam as 
energias que emanam 
da Pirâmide das Almas 
Benditas, a Pirâmide dos 
Espíritos Luminosos. 

O momento mais es-
perado do encontro é 
a sessão solene com o 
fundador do TBV, José 
de Paiva Netto, que, com 

sua mensagem fraterna, 
conduzirá a poderosa 
Corrente Ecumênica de 
Orações do Templo da 
Boa Vontade, que es-
pecialmente neste ano 
convida todos a esta 
reflexão: “Jesus — Fonte 
Eterna da nossa perse-
verança!” 

Neste ano, uma pro-
gramação muito espe-
cial será transmitida 
das 7 da manhã à 
meia-noite, pela Su-
per Rede Boa Vonta-
de de Comunicação 
(rádio, TV, internet e 
aplicativo Boa Vonta-
de Play)

 “Jesus — Fonte Eterna da nossa perseverança!” é o tema das 
festividades de aniversário de 32 anos da Pirâmide da Paz

Cristal 
Sagrado

O momento mais esperado do encontro é a 
sessão solene com o fundador do TBV, José de 
Paiva Netto, que, com sua mensagem fraterna, 
conduzirá a poderosa Corrente Ecumênica de 

Orações do Templo da Boa Vontade

“

”
Jesus — Fonte 

Eterna da nossa 
perseverança!

Todas as criaturas de Boa Vontade, a partir 
do extraordinário exemplo de Jesus, tornam-
-se capacitadas para pegar até mesmo da 

dor e, com ela, alavancar a coragem, alcançando 
a vitória prometida por Ele aos que perseverarem 
nas Suas palavras, conduta e obras

“
” Paiva Netto

Divulgação

Programação do “Outubro no TBV”

Vale ressaltar al-
guns destaques da 
programação para 

pessoas de todas as faixas 
etárias, tais como a Mostra 
Cultural e Artística 2021 — 
“60 anos de Protagonismo 
Infantojuvenil da Boa Von-
tade” — Disponível no link 
de acesso: https://mostra.
academiajesus.com.br/; o 
Ato Ecumênico em homena-
gem ao Dia do Ecumenismo 
e aos 32 anos do Templo da 
Boa Vontade, com a men-
sagem de representantes 
religiosos e dos diversos 
segmentos do saber huma-
no; o 46º Encontro dos Ca-
sais Legionários; o Encontro 
Jovem de Boa Vontade; a 
Unção Ecumênica no Cristo 
de Deus; a Hora do Templo 
da Boa Vontade, preparando 
a Hora do Ângelus; o Musi-
cal Infantil Os Milagres de 
Jesus — “A Esperança não 
morre nunca!”; e o Espe-
táculo Música Legionária: 
“‘Ide e Pregai’ — A missão 
é nossa!”

Da REDAÇÃO

Acompanhe a transmissão do 
“Outubro no TBV” pelos canais:
www.boaVontade.com/tv
YouTube: www.youtube.com/boa-
vontadetv
Aplicativo Boa Vontade Play (baixe 
gratuitamente)

Divulgação
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“Vida e 
morte em 
diálogo”

No fim do caminho de Reginaldo há uma 
chuva de pedras. O autor Aguinaldo Silva 
já decidiu: o prefeito corrupto da Vila São 
Miguel, que já assassinou Cigano e fraudou a 
compra de material de construção para obra 
da prefeitura, vai ser apedrejado pelo povo

Outro importante 
evento que integra 
o “Outubro no TBV” 
é o Fórum Mundial 

Espírito e Ciência, da LBV, que 
ocorrerá em formato on-line, 
nos dias 19 e 20 de outubro 
de 2021, às 19h30, com tra-
dução simultânea em inglês, 
espanhol e Libras (Língua Bra-
sileira de Sinais).

O tema “Vida e morte em 
diálogo — Ciência e Fé con-
versam sobre as dimensões 
da existência” vai permear 
as discussões do Fórum, que 
contará com a participação de 
representantes da Religião e da 
Ciência, do Brasil e do exterior. 
Esse importante espaço criado 
por Paiva Netto, tem como um 
de seus principais objetivos 
“promover o intercâmbio entre 
o conhecimento científico e as 
várias tradições religiosas so-
bre o Espírito do ser humano”. 

O interesse pelo assunto 
tem atraído participantes do 
Brasil e de várias partes do 
mundo que buscam respos-
tas para tantas dúvidas e 
questionamentos, tais como: 
Existe Vida após a vida? Existe 
consciência fora do corpo? O 
que são as experiências de 
quase-morte, as EQMs? Como 
cientistas explicam as experi-
ências de pessoas que foram 
espectadoras do seu próprio 
fim? De que modo identificar 
memórias de vidas passadas? 
Como a Religião pode ajudar 
no enfrentamento do luto?

Para tratar desses ques-
tionamentos, na terça-feira 
(19/10), o Fórum receberá o 
dr. Raymond Moody, médico 
psiquiatra norte-americano 
e Ph.D. em Filosofia. Ele é 
pioneiro na pesquisa de EQMs 
e trará sua contribuição sobre 
“Vida após a vida: as experiên-
cias de quase-morte”.

 Na sequência, a dra. He-
lané Wahbeh, diretora de pes-
quisa do Instituto de Ciências 
Noéticas e professora assisten-
te adjunta do Departamento de 
Neurologia da Universidade de 
Saúde e Ciência de Oregon, 
nos Estados Unidos, e atual 
presidente da Parapsychologi-
cal Association, falará acerca 
do tema “O que sobrevive à 
morte? Uma pesquisa sobre as 
crenças das pessoas”.

Andréa de Jesus, pregado-
ra ecumênica da Religião de 
Deus, do Cristo e do Espírito 
Santo e missionária de Desen-
volvimento Apostolar, abordará 
a importante temática “Os 

mortos não morrem”, inspirada 
no best-seller de autoria do 
escritor Paiva Netto.

“Espiritualidade, cuidados 
paliativos e enfrentamento do 
luto” é a abordagem a ser feita 
pelo prof. dr. Ramon Moraes 
Penha, professor adjunto da 
Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, mestre em En-
fermagem e doutor em Ciências 
pelo Programa de Pós-Gradua-
ção em Enfermagem na Saúde 
do Adulto, da Escola de Enfer-
magem da Universidade de São 
Paulo (USP).

Encerrando o primeiro dia 
de evento, o respeitado jorna-
lista e escritor Rodrigo Alvarez 
vai falar sobre “A natureza da 
Alma humana”.

Na quarta-feira (20/10), o 
dr. Jim Tucker abre a série de 
palestras discorrerá sobre “Vida 
antes da vida: investigação 
científica de memórias de vidas 
passadas”. Ele é professor de 
Psiquiatria e Ciências Neuro-
comportamentais na Universi-
dade da Virgínia (EUA), onde 
deu continuidade ao trabalho 
do dr. Ian Stevenson com crian-
ças que relatam memórias de 
vidas anteriores e as lembran-
ças pré-natais e do nascimento.

Sandra Maciel, psicóloga 
e doutoranda pela Faculdade 
de Medicina da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
e também integrante do Núcleo 
de Pesquisa em Espiritualidade 
e Saúde (Nupes) na UFJF falará 
a respeito de “Casos sugestivos 
de reencarnação no Brasil”.

“Religiões pelo conforto 
diante do luto” é o foco da 
palestra da coordenadora do 
Movimento Inter-religioso do 
Rio de Janeiro/RJ e integrante 
da Sociedade Teosófica, Maria 
das Graças Nascimento.

Para finalizar as discus-
sões do Fórum, destaque para 
“Quando a Arte se encontra 
com a Vida Espiritual”, na visão 
e na vivência do ator e diretor 
teatral Renato Prieto. Ele é um 
dos expoentes na dramaturgia 
brasileira e atuou em Nosso 
Lar, no qual interpretou o pro-
tagonista da história, André 
Luiz. O filme é uma adapta-
ção cinematográfica do livro 
homônimo psicografado pelo 
médium brasileiro Chico Xavier 
(1910-2002). 

As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas acessando 
o link: https://www.forumespi-
ritoeciencia.org/inscricao/. Há 
a opção de certificado por um 
valor acessível, com o total 
de horas para contabilizar em 
atividades curriculares e uni-
versitárias.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O Fórum

Criado por Paiva Netto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade 
(LBV), o Fórum Mundial Espírito e Ciência teve sua primeira edição 
realizada entre os dias 18 e 21 de outubro de 2000, no Parlamento 
Mundial da Fraternidade Ecumênica, o ParlaMundi da LBV, em Brasí-
lia/DF (Quadra 915 Sul), debatendo o tema “Ciência e Fé na trilha do 
equilíbrio”. Reuniu inúmeros cientistas, religiosos, pesquisadores e 
estudiosos, do Brasil e do exterior, para apresentarem suas visões 
acerca do possível e necessário intercâmbio entre os campos do sa-
ber. Diante do sucesso e da grande repercussão alcançada por essa 
iniciativa, o Fórum tornou-se uma atividade permanente. Inscreva-se 
no canal no YouTube (https://www.youtube.com/forumespiritoeciencia), 
ative o sininho e receba todas as informações.

Andreia de Jesus

Dra. Helane 
Wahbeh

Jim Tucker

Maria das Graças

Ramon

Sandra Maciel

Rodrigo Alavrez

Renato Prieto

Raymond
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EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

JOÃO RIBEIRO FILHO e MARIA ALICE DE CARVALHO. Ele, brasileiro, natural de Mirassol, 
Estado de São Paulo, nascido aos cinco (05) de fevereiro de um mil novecentos e cinquenta e quatro (1954), com 
sessenta  e sete (67) anos de idade, aposentado, divorciado, filho de JOÃO RIBEIRO e de dona ROSA POLE 
RIBEIRO. Ela, brasileira, natural de Américo de Campos, Estado de São Paulo, nascida aos  doze (12) de 
novembro de um mil novecentos e sessenta (1960), com sessenta (60) anos de idade, do lar, solteira, filha de 
GUILHERME FRANCISO DE CARVALHO e de dona MARIA VICENCIA CORNELIO.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, quatorze (14) de outubro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Código Civil.

WALISSON FERNANDES ALVES PESSOA e NAYURE COUTINHO OLIVEIRA. Ele, brasileiro, 
natural de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, nascido aos vinte e dois (22) de outubro de um mil 
novecentos e noventa e sete (1997), com vinte  e três (23) anos de idade, serralheiro, solteiro, filho de PAULO 
FERNANDES PESSOA e de dona LILIANE FERNANDES ALVES PEREIRA. Ela, brasileira, natural de 
Iturama, Estado de Minas Gerais, nascida aos  dezessete (17) de outubro de dois mil e um (2001), com dezenove 
(19) anos de idade, do lar, solteira, filha de ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA e de dona MARINEIZ PEREIRA 
COUTINHO.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, quatorze (14) de outubro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

  

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

DESTAQUE  - Este domingo vamos destacar toda a be-
leza e simpatia da arquiteta Cláudia Frange Togni 

BUFFETT FRANÇA -  Em São Paulo, Luiza Nunes Ferrei-
ra e Fatima Cruz. Gastronomia de primeiríssimo requin-
te e bom gosto, mas a nossa alegria era maior.

DIA DAS CRIANÇAS  - Nesta data tão importante para os 
pequenos, muitas pessoas fi zeram festas para as crian-
ças: em escolas de samba e em fazendas para que elas 
pudessem brincar, beber e comer do melhor. Vale lembrar 
que grandes nomes da sociedade rio-pretense, como Pau-
lo Girardi e Amanda Oliveira (fundadora do Instituto As 
Valquírias), desenvolvem um trabalho muito importante 
com as crianças na cidade, dando oportunidade as crian-
ças e suas famílias.

LA BRISA  -  “Quando sentir uma leve brisa tocar em 
seus ombros, não se assuste são minhas saudades que 
te beijam em silêncio”, autor desconhecido.

PRESENTE - O ex-prefeito e ex-deputado Liberato Cabo-
clo me mandou de presente de Dia das Crianças uma água 
Levity.  Gracias, amei a água.

TRÊS MESES APENAS  - O tempo está passando mui-
to rápido. Daqui três meses, o Natal será comemorado. 
Essa é uma das datas mais importantes para as famílias 
que se reúnem para a ceia. 

OUTUBRO ROSA  - Como a coluna já comentou meses 
atrás, as carretas com a equipe que realizará os exames 
de mamografi a grátis já chegaram enviadas pelo gover-
nador Doria.

VIDA DE FAMOSOS -  Luciano Huck e Angélica somam 18 
anos de união. Hoje, o casal tem três fi lhos e é conside-
rado uma inspiração para muitos fãs. Em uma entrevista 
no podcast “Donos da Razão”, a loira dividiu com os ou-
vintes histórias do início do namoro. O romance iniciou 
nos bastidores do fi lme “Sonho de Verão”, onde eles fi ze-
ram par romântico. Antes de fi rmar compromisso, houve 
uma vez que a apresentadora recebeu de Huck um cano 
de PVC por não comparecer a um encontro. Em outro mo-
mento, uma visita no camarim acabou com uma peça do 
fi gurino destruída. As histórias são muitas. Com quase 20 
anos, os dois só têm boas histórias para contar.

ENCONTRO DE FAMOSOS - Bruna Marquezine está dando 
o que falar na web. O motivo? A atriz teve um reencontro 
mais do que inesperado com Regina Casé no aeroporto. 
Rapidamente, a foto desse momento viralizou em toda a 
web.

MOMENTO DIFÍCIL  - Francisco, pai de Angélica, sofreu 
um AVC e precisou ser internado às pressas. A apresen-
tadora confi rmou a informação ao público através das 
redes sociais. “Estamos vivendo momentos de angústia 
com a saúde do meu pai, que sofreu um AVC. Porém, 
temos fé em cada pequeno gesto”, disse a famosa.


