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Vestibular do Ibilce e Enem perdem 
até 38,7% dos inscritos neste ano

CANDIDATOS EM RIO PRETO

Para o Enem, apenas 6.818 
estudantes fizeram inscrição, 
uma queda de 38,7% em 
relação a última edição, que 
teve 11.137 inscritos na cida-
de. No vestibular da Unesp, a 
diminuição foi mais modesta, 
mas considerável. São 3.840 
inscritos neste ano, 13,3% 
a menos do que em 2020, 
quando foram 4.434. A queda 
também ocorreu em âmbito 
nacional.   Pág.A5

Crianças encaram 200 dias de 
internação para tratar leucemia

Pág. A6

Rio Preto terá 
Centro de 

Inovação da 
Educação Básica

O governador do Estado em 
exercício, Carlão Pignatari e o 
secretário da Educação do Esta-
do Rossieli Soares anunciaram 
na última quarta-feira, dia 27, 
que Rio Preto irá receber um 
Centro de Inovação da Educa-
ção Básica Paulista (CIEBP). 
Uma ação entre a Secretaria 
de Estado e a Secretaria Muni-
cipal de Educação irá definir o 
melhor local para receber esta 
instituição.                  Pág.A5.

ESTADOS CONGELAM ICMS DOS COMBUSTÍVEIS POR 90 DIAS
Uma reunião extraordinária foi realizada no período da manhã desta sexta-feira. Segundo os representantes do Confaz, o objetivo é 
colaborar com a manutenção dos preços nos valores vigentes em 1º de novembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022.     Pág.A3

OAB tem 
três chapas 

inscritas para 
eleição dia 25

Após o prazo final para 
inscrições, três chapas se 
inscreveram e concorrem à 
direção da Ordem dos Advo-
gados do Brasil - Secção Rio 
Preto – dia 25 de novembro. 
Pela primeira vez será usada 
urna eletrônica e será das 9h 
às 17h, sem intervalos, na 
Casa do Advogado.  Pág.A4

Missa campal 
de Finados deve 

atrair 1,5 mil 
em cemitério
A tradicional missa campal 

de Finados volta a ser realiza-
da de forma presencial pelo 
cemitério Jardim da Paz neste 
ano. A celebração será pre-
sidida por Dom Moacir Silva, 
Administrador Apostólico da 
Diocese de São José do Rio 
Preto e deve reunir cerca de 
1,5 mil pessoas.   Pág.A2

Veja dicas 
da coluna do 
consumidor 

para a próxima 
Black Friday

Pág. A7

PSDB analisa 
se 92 prefeitos 

aliados de 
Doria votarão 
nas prévias

Pág. A3

Câmara vota 
abertura de 
crédito de 

R$ 23 mi na 
próxima sessão

Pág. A3

Venda de áreas 
avaliadas em 

R$ 64 mi entra 
em fase final 
de votação

Pág. A3

NOVO anuncia 
Felipe D´Ávila 
pré-candidato 
a presidência

 em 2022
Pág. A3

300 QUILOS 
Desde que a 
pandemia teve 
início, o Centro 
Especializado 
em Reabilitação 
(CER) em Rio 
Preto tem aten-
dido pacientes 
com sequelas 
depois de se 
recuperarem 
da Covid-19. 
Desde janeiro 
deste ano foram 
1.850 pesso-
as atendidas, 
uma média de 
seis novos pa-
cientes por dia.             
Pág.A2

Prefeitura investe R$ 164 mil 
na instalação do Natal Luz

Pág. A4



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, 

Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Nova 
Granada, Olímpia, Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa  

Diretor-Presidente: Edson Paz
 

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

DHoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
31 de outubro de 2021 COTIDIANO

Sustentabilidade emocional: 
o que os gestores precisam 
saber sobre a nova cultura 

de saúde mental?
Cada vez mais ouvimos falar 

sobre a chamada “quarta onda” 
da pandemia de COVID-19, re-
ferente ao adoecimento mental, 
que diferente do vírus não será 
contida com a vacinação. A 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) já alertou para o aumen-
to da prevalência de transtornos 
mentais e como isso pode 
ter impacto a médio e longo 
prazo, mesmo após o fim da 
pandemia.

Isso se agrava ainda mais 
quando, mesmo antes da crise 
pandêmica, o Brasil já era o país 
com mais ansiosos no mundo e 
com o segundo maior índice de casos de depressão. Por esse 
motivo, não é de hoje que as organizações vêm pensando em 
programas estruturados e ações específicas voltadas para a 
saúde mental dos trabalhadores. Por que mesmo investindo 
nesses programas ainda há índices altos de adoecimento 
mental no trabalho?

Pelo menos é o que dizem os dados. No Brasil, 9,3% das 
pessoas têm algum transtorno de ansiedade, segundo dados 
de 2019 da Organização Mundial da Saúde, e ainda, mesmo 
que as pessoas reconheçam os benefícios do home office, 
43,7% que fazem o trabalho remoto relataram aumentos nos 
problemas psicológicos como depressão, ansiedade e de con-
centração, de acordo com uma pesquisa da Workana, startup 
que reúne freelancers. Essa é uma questão mais complexa do 
que parece e está relacionada a múltiplos fatores, inclusive 
alguns de difícil controle, como o ambiente social, a genética e 
os acontecimentos globais como as pandemias. Apesar disso, 
existem sim formas de sermos mais efetivos no combate a 
esse mal que causa impactos negativos tanto para a saúde dos 
trabalhadores, quanto para os resultados das empresas, como 
maior absenteísmo, perda de produtividade, taxas elevadas de 
afastamentos, turnover, sinistralidade.

Muito mais do que programas pontuais em meses espe-
cíficos do ano, como janeiro branco e setembro amarelo, é 
preciso promover uma cultura de saúde mental, de forma 
sistêmica e duradoura. Isso passa por ações estratégicas e de 
políticas organizacionais voltadas a esse fim. A saúde mental 
é um fator de negócio importantíssimo e tem sido cada vez 
mais atrelada ao conceito de “sustentabilidade emocional”.

Pensar em estratégias e políticas de médio e longo prazos, 
que utilizem a tecnologia para garantir abrangência, escala-
bilidade e práticas baseadas em evidências para aumentar a 
efetividade das ações constituem um passo importante rumo 
à sustentabilidade emocional. Esse é o futuro do trabalho e, 
começar hoje, é estar um passo à frente, tornando o ambiente 
de trabalho mais saudável e o negócio mais competitivo.

A pandemia exacerbou a prevalência dos transtornos 
mentais e os custos com estas doenças podem chegar a 6 
trilhões de dólares até 2030. A crise ensinou a todos: sem 
saúde mental, não há saúde. Mas, acima de tudo, não há 
desenvolvimento: das pessoas, da economia e das nações 
como um todo, e tudo isso requer que os gestores pensem em 
planos de ação emergenciais, que possam ir além daqueles 
que incluem a gestão de riscos identificáveis a “olho nu” como 
físicos, químicos e biológicos. A avaliação de risco psicológico, 
que é geralmente “invisível”, deve ser parte integrante de um 
bom plano de gestão de saúde e de segurança ocupacional. 
Esses planos auxiliam a criar consciência dos fatores de riscos 
e as potenciais consequências, identificar quem pode estar 
em risco, determinar se as medidas de controle existentes 
são adequadas ou se algo mais deve ser feito, prevenir outras 
doenças e a hierarquizar, priorizar riscos e definir medidas de 
controle.

O objetivo do processo de avaliação de riscos é remover 
um perigo ou reduzir o seu nível de risco pela adição de 
precauções ou medidas de controle efetivas. Ao fazer isso, 
poderá ser - de fato - implementado um ambiente de trabalho 
psicossocial seguro. Por isso, as empresas que desejam se 
manter competitivas e rentáveis, controlando seus custos em 
saúde e aumentando sua produtividade, devem empregar o 
poder da tecnologia e dos dados para agir de forma assertiva 
e inteligente no que tange à saúde mental corporativa. Isso 
significa pensar em termos de “sustentabilidade emocional”, 
a qual está atrelada a uma noção sistêmica e de continuidade 
de cuidados e ações, constituindo a base propulsora para o 
sucesso de qualquer negócio.

Dra. Ana Carolina Peuker é CEO da Bee Touch, é co-
-criadora da AVAX PSI, a plataforma pioneira de avalia-
ções psicológicas do Brasil. É entusiasta do fortalecimen-
to da inovação na área da saúde mental. Especialista em 
Psicologia Clínica. Realizou Mestrado, Doutorado e Pós 
Doutorado no Laboratório de Psicologia *Experimental, 
Neurociências e Comportamento (LPNeC), da Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Realizou Pós 
Doutorado no Grupo de Estudos Avançados em Psicologia 
da Saúde - GEAPSA (UNISINOS). 

ARTIGO Em média seis pacientes por 
dia procuram reabilitação

Desde que a pandemia 
teve início, o Centro Especia-
lizado em Reabilitação (CER) 
em Rio Preto tem atendido 
pacientes que ficaram com 
sequelas depois de se recu-
perarem da Covid-19. Des-
de janeiro deste ano foram 
1.850 pessoas atendidas, 
uma média de seis novos 
pacientes por dia.

“Assim que tivemos os 
primeiros casos de Covid-19 
na cidade, a gestão da Secre-
taria de Saúde percebeu que 
haveria uma demanda para 
reabilitação, pois os pacientes 
saiam com sequelas. O pa-
ciente fica acamado e acaba 
saindo com uma grande per-
da de massa magra. Ainda 
tinham os acometimentos 
neurológicos e psicoemocio-
nais devido a gravidade da 
doença”,  afirmou Carla Ma-
chado, fisioterapeuta da equi-
pe de reabilitação pós-Covid.

Reinaldo José da Costa, 
59 anos, teve Covid-19 no fim 
do mês de março, mas não 
chegou a precisar de interna-
ção nos primeiros dias. De-
pois de um tempo, começou 
a sentir náusea e a vomitar. 
Posteriormente ele precisou 
passar por procedimentos 
cirúrgicos após os médicos 
diagnosticarem duas trombo-
ses no intestino. Ele começou 
a fazer a reabilitação no CER 
no mês de agosto e já está 
apresentando melhora.

“Hoje eu consigo andar. 

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br

SEQUELAS DA COVID

Antes eu não tomava banho 
sozinho, agora consigo fazer 
sozinho. Quando a gente fica 
acamado é uma das piores 
coisas, pois você depende 
de outra pessoa para buscar 
água, entre outras coisas. 
Agora que consigo a dirigir, me 
sinto outra pessoa, com mais 
liberdade”, comentou.

Segundo Carla, as seque-
las são diversas, como perda 
de memória, comprometi-
mentos neurológicos e psi-
coemocionais, entre outros. 
“Recentemente percebemos 
em poucos pacientes a es-
tenose de traqueia. Eles têm 
o fechamento da traqueia 
tardiamente. Começam com 

uma tosse, progressiva e 
que não tem melhora com a 
medicação. Em exames com 
fonoaudiólogo e otorrino foi 
verificado o fechamento da 
traqueia, sendo necessário 
procedimento cirúrgico”, ex-
plicou.

A fisioterapeuta também 
falou sobre os efeitos variante 
Delta no pós-Covid. “Per-
cebemos que os pacientes 
infectados pelo Delta tem 
uma diminuição da necessi-
dade internação, mas ainda 
apresentam sequelas respi-
ratórias. Temos casos em que 
os pacientes reclamam da 
queda de cabelo, transtorno 
psicoemocional, perda nutri-
cional, alterações do sono e 
do humor”, afirmou.

Os pacientes do CER são 
encaminhados pelas UBSs. 
A maioria está na faixa dos 
30 a 60 anos. O CER conta 
com diversas especialida-
des ofertadas como: médi-
co pneumologista, médico 
fisiatra, médico psiquiatra, 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
terapeuta ocupacional, psicó-
logo, nutricionista, enfermeiro 
e assistente social. A equipe 
no total conta com cerca de 
80 funcionários.

Da esquerda para direita: 
Elen Franco (fonoaudióloga), 
Verônica Beloti (nutricionista), 
Carla Machado (fisioterapeu-
ta), Renata Vilela (Médica 
fisiatra), Ana Flávia Naoum 
(fisioterapeuta) e Carmino 
Sérgio Gasparini (fisiotera-
peuta)
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Em média seis pacientes por dia procuraram reabilitação

FINADOS

Jardim da Paz espera cerca 
de 1,5 mil pessoas em missa

Seguindo os protocolos sa-
nitários contra o coronavírus, 
a tradicional missa campal de 
Finados volta a ser realiza de 
forma presencial pelo cemité-
rio Jardim da Paz neste ano. A 
celebração será presidida por 
Dom Moacir Silva, Administra-
dor Apostólico da Diocese de 
São José do Rio Preto e conce-
lebrada pelo padre Alexandre 
Ferreira dos Santos, Pároco 
da Paróquia São Francisco de 
Assis e pelos demais padres 
da Diocese, a partir das 8h30.

A música ficará sob a coor-
denação de Alexandre Neves, 
voz e piano, e será acompa-
nhado de músicos ao som de 
violino, violoncelo e vozes. No 
repertório músicas litúrgicas 
como Kyrie, Teu Sou, Pelos 
Prados e Chuva de graça. A 
expectativa é que centenas 
de pessoas visitem os túmulos 
durante toda a semana de 
Finados e aproximadamente 
1,5 mil participem da missa.

Para Moacir Antunes Jr, 
diretor do Jardim da Paz, Fina-
dos é um dia dedicado à ora-
ção e a homenagens aos en-
tes queridos que já faleceram. 
Mas, este ano, assim como no 
ano passado, as homenagens 
se estenderão àqueles que 
continuam na linha de frente 

lutando para que as pessoas 
vençam à Covid-19.

“Assim como no ano pas-
sado, queremos homenagear 
todos os profissionais da linha 
de frente: médicos, enfer-
meiros, pessoal de apoio dos 
hospitais, laboratórios, ambu-
lâncias e pessoal que trabalha 
nos cemitérios e funerárias. 
Nosso respeito, agradecimen-

Da REDAÇÃO

to e sentimento de orgulho por 
todos que bravamente lutaram 
e continuam lutando, dando o 
seu melhor pela vida das pes-
soas e daqueles que no mo-
mento de dor, de separação 
física, souberam ter empatia 
ao próximo”, declarou Moacir.

No momento da bênção 
final centenas de balões se-
rão soltos no céu com um 

pedido de oração pelo fim 
da pandemia e a todos os 
falecidos. A administração do 
cemitério reforça que todas as 
medidas de proteção contra o 
coronavírus serão adotadas. 
Além do distanciamento, os 
fiéis devem usar máscara de 
proteção contra a Covid-19 e 
álcool para higienização das 
mãos.
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IMPOSTOS

NOVO anuncia 
pré-candidato a 

presidente para 2022

O presidente do NOVO, 
Eduardo Ribeiro, anunciou em 
Brasília o lançamento da pré-
-candidatura de Felipe d’Avila 
à Presidência da República. O 
partido convidou o cientista po-
lítico para se filiar e concorrer 
nas próximas eleições como 
uma opção contra os extremos 
populistas.

“O NOVO trabalhará na 
construção de uma terceira via 
que possa trazer bom senso ao 
país e dignidade à cadeira de 
Presidente da República, com 
um nome que tenha convic-
ções fortes quanto às pautas 
reformistas e a importância 
da recuperação econômica. 
Acreditamos que o Felipe é 
capaz de ser essa pessoa e de 
unir a centro direita em torno 
de um candidato único”, afirma 
Eduardo Ribeiro.

Felipe d’Avila é fundador 
e publisher do VirtuNews, um 
site de jornalismo baseado em 
dados e fatos. Foi também o 
criador do Centro de Liderança 
Pública (CLP), uma organiza-

ção suprapartidária que busca 
engajar a sociedade e desen-
volver líderes públicos para 
enfrentar os problemas mais 
urgentes do Brasil. Desde sua 
fundação em 2008, o CLP de-
fende um Estado Democrático 
de Direito eficiente.

Em 1996, fundou a Editora 
D’Avila, responsável pela publi-
cação das revistas REPÚBLICA, 
uma revista de política, e 
BRAVO, que foi a maior revista 
cultural do país. A BRAVO foi 
vendida para a Editora Abril, 
onde Luiz Felipe tornou-se 
diretor superintendente (2002-
2006).

É autor de vários livros de 
história e política. Dentre eles, 
destacam-se Os Virtuosos e 
Caráter e Liderança – Nove 
Estadistas que Construíram 
a Democracia Brasileira e os 
10 Mandamentos, Do País 
que somos para o Brasil que 
queremos.

É formado em ciências polí-
ticas pela Universidade Ameri-
cana em Paris e tem mestrado 
em administração pública pela 
Harvard Kennedy School.

Raphael FERRARI

FELIPE D´ÁVILA

ELEIÇÕES 2022

RIOPRETOPREV

CÂMARA

Felipe d’Avila será candidato à Presidência da República

Sessão pós-feriado analisa abertura de crédito no valor de R$ 23 milhões 
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Sessão pós-feriado analisa abertura 
de crédito no valor de R$ 23 milhões 

Devido ao feriado de Fina-
dos, na próxima terça-feira, 
2, a Câmara de Rio Preto 
estará fechada nos dias 1º e 
2 de novembro, retomando as 
atividades na quarta-feira, 3. 
Com isso a sessão da próxima 
semana ocorre na quinta-feira, 
no período da manhã e a tarde.

Os vereadores analisam 
cinco propostas no período 
da manhã. Dois projetos de 
Lei Complementar do Poder 
Executivo estão na pauta. Será 
votado em urgência o projeto 
que autoriza a Riopretoprev a 
alienar imóveis e, em primeira 
discussão, projeto que dispõe 
sobre a instituição do ISSQN, 
acrescentando parágrafo para 
que fique vedada a retenção 
do imposto para serviços re-
lacionados ao monitoramento 
e rastreamento à distância de 
veículos de cargas, pessoas e 
semoventes.

Também será analisado em 
urgência o projeto de Lei do 
Executivo que abre no Orça-
mento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar 
no valor de R$ 23,4 milhões 
para reforço de diversas dota-
ções orçamentárias.

Projeto de Lei do Poder 
Executivo trata sobre a criação 
do Fundo de Desenvolvimento 

do Esporte e Lazer de Rio Preto 
entra em segunda discussão, 
com emendas.

Proposta do vereador Ro-
bson Ricci (Republicanos) em 
primeira discussão, cria a Do-
ação Solidária da Saúde, que 
possibilita ao contribuinte, no 
pagamento de dívidas munici-
pais da Administração Direta e 
Indireta, a doar a diferença entre 
o valor da conta até a próxima 
unidade de Real ao Fundo Mu-
nicipal da Saúde.

Será votada a legalidade 
de projeto de Resolução do 
vereador Paulo Pauléra (Progres-
sistas) que altera o Regimento 
Interno da Câmara, para que os 
vereadores permaneçam nas 
dependências da Câmara Mu-
nicipal durante a realização das 
sessões ordinárias e votem pelo 
menos 70% dos projetos em 
pauta para obterem o registro 
de presença na sessão.

Já na pauta da sessão que 
será realizada no período da 
tarde, os vereadores analisam 
quatro vetos. O primeiro é o 
veto parcial a Projeto de Lei 
Complementar de autoria do 
Poder Executivo que institui 
Código que contém as Posturas 
Municipais e medidas do poder 
de polícia administrativa a cargo 
do Município.

Também será analisado veto 
a projeto de Lei de Paulo Pauléra 
que institui a Política Municipal 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

de Linguagem Simples e Clara 
nos órgãos da Administração 
Direta e Indireta.

Outro veto total em pauta 
diz respeito a projeto de João 
Paulo Rillo (Psol). A proposta 
visa instituir o Programa Renda 
Básica de Cidadania Emergen-
cial para pagamento de auxílio 
financeiro para enfrentamento 
da pobreza e extrema pobreza 
em decorrência da pandemia.

Por fim, será analisado veto 
total a projeto de Lei Comple-
mentar do vereador Renato 
Pupo (PSDB) que dispõe sobre 
a dação em pagamento de bens 
móveis como modalidade de 
extinção de créditos tributários 
municipais durante períodos de 
calamidade pública/pandemia.

Ainda na sessão da tarde, 
os vereadores votam o mérito 
de proposta de Elso Drigo Filho 
(Psol) que dispõe sobre o Centro 
Integrado de Educação, Ciência 
e Cultura “Dr. Aziz ASaber” – 
CIECC.

Também serão discutidos 
o mérito de proposta de Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) que 
dispõe sobre a proibição de 
manter animais acorrentados 
no âmbito do município, e de 
projeto de autoria da vereadora 
Claudia de Giuli (MDB), que 
dispõe sobre a obrigação do 
uso de coleira em vias públicas, 
logradouros ou locais de acesso 
público de animais domésticos.

Projeto para venda de áreas avaliadas 
em R$ 64 mi será votado nesta quinta

Projeto de lei do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que 
pede autorização da Câmara 
Municipal para venda de seis 
áreas públicas para reforçar 
o caixa da Riopretoprev (Re-
gime Próprio de Previdência 
Social) volta ser analisado 
em urgência na sessão de 

quinta-feira, 4.
A proposta já foi aprovada 

quanto a legalidade e retor-
na agora para ser analisada 
quanto ao mérito. O objetivo 
do governo é vender os terre-
nos como forma de aumentar 
o valor financeiro capitalizado 
pela autarquia que é res-
ponsável pelo pagamento de 
aposentadorias e pensões dos 

servidores.
As seis áreas juntas tem 

valor estimado de venda em 
R$ 64 milhões e estão distri-
buídas em várias regiões da 
cidade. O imóvel mais caro, de 
R$ 17,7 milhões, é uma área 
de 15,1 mil metros quadrados 
com acesso para a avenida 
Antônio Tavares Pereira Lima, 
ruas Atlântica, Cap. Sebastião 

de Almeida Sobrinho e rua de 
acesso ao Estádio do América.

Também na região do sho-
pping, há uma área de 3,6 
mil m2 avaliada em R$ 8,9 
milhões. O terreno tem uma 
construção de 283,9 m2, ava-
liada em R$ 287 mil. O último 
imóvel é uma área também de 
R$ 8,9 milhões e 3,6 mil m2, 
em frente a Receita Federal.

Raphael FERRARI

Estados congelam ICMS dos combustíveis por 90 dias

Os Estados aprovaram, por 
unanimidade, o congelamen-
to do valor do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) cobrado nas 
vendas de combustíveis por 
90 dias para mitigar a alta dos 
preços ao consumidor final, 
na bomba dos postos de ga-
solina. A decisão foi tomada 
pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz), 
colegiado que harmoniza 
as normas do ICMS, tributo 
cobrado pelos Estados, e 

conta com a presidência do 
Ministério da Economia.

Uma reunião extraordiná-
ria foi realizada no período 
da manhã desta sexta-feira. 
Segundo os representantes 
do Confaz, o objetivo é cola-
borar com a manutenção dos 
preços nos valores vigentes 
em 1º de novembro de 2021 
até 31 de janeiro de 2022.

Na prática, com a decisão 
o preço base de incidência 
das alíquotas do ICMS pra-
ticadas pelos Estados fica 
congelado até final de janeiro, 
não importando o preço prati-

cado pela Petrobras. Na regra 
atual, a atualização de preço 
médio é feita de 15 em 15 
dias, alimentado a alta dos 
combustíveis.

Essa medida é uma tenta-
tiva dos Estados de ganharem 
tempo para que o projeto 
aprovado na Câmara, alteran-
do a forma de cobrança, não 
passe no Senado jeito que foi 
aprovado pelos deputados.

A maioria dos Estados 
estava inflexível ao congela-
mento proposto pelos gover-
nos do Maranhão e de Minas 
Gerais, mas o quadro mudou 

com a pressão colocada pelo 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (Progressistas-AL), que 
numa votação relâmpago em 
meados de outubro passou 
como um trator sobre os go-
vernadores e conseguiu apro-
var o projeto com votação de 
392 votos a favor e apenas 71 
contrários.

Não deu tempo nem mes-
mo de os Estados fazerem 
uma mobilização. Lira com-
prou a campanha do presiden-
te Jair Bolsonaro de colocar a 
culpa nos Estados pela alta 
dos preços.

Da REDAÇÃO

PSDB vai decidir se 92 prefeitos aliados de Doria votarão nas prévias

A Executiva Nacional do 
PSDB decidiu nesta quinta-
-feira (28) que vai analisar 
a regularidade das filiações 
de 92 prefeitos e vice-pre-
feitos paulistas, aliados 
do governador João Doria. 
Só após cada uma dessas 
análises, a legenda decidi-
rá se eles poderão ou não 
votar nas prévias do partido 
que escolherá o candidato 
à Presidência da República 
em 2022.

De acordo com a Execu-
tiva Nacional, “a Comissão 
de Prévias vai avaliar caso 
a caso as filiações de 92 
prefeitos e vices e apontar 
se foram, ou não, conclu-
ídas dentro do prazo para 
participação nas prévias: 31 

de maio”.
O partido vai apurar se 

as datas de filiações desses 
políticos foram fraudadas.

Bruno Araújo também 
determinou que a comissão 
das prévias analise as filia-
ções caso a caso. Todavia, 
essa decisão precisa ser va-
lidada pela cúpula do partido 
numa reunião marcada para 
esta quinta-feira (28). O 
diretório estadual do PSDB 
em São Paulo negou as 
irregularidades na filiação.

Apoiadores do governa-
dor do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite, acusam o 
diretório de São Paulo de 
fraudar a data das novas 
filiações para permitir que os 
aliados de Doria pudessem 
votar nas prévias que defini-
rão o candidato do partido 

à Presidência da República.
A denúncia foi apresen-

tada à direção nacional do 
partido pelos diretórios de 
Rio Grande do Sul, Bahia, 
Ceará e Minas Gerais. Todos 
já declaram apoio a Leite.

Na quarta-feira (27), o 
presidente estadual do par-
tido em São Paulo, Marco 
Vinholi, afirmou que a acu-
sação é “absurda”. Vinholi 
também é secretário de 
Desenvolvimento Regional 
da gestão Doria.

“Completo absurdo dessa 
denúncia. Denúncia que tem 
como meta fundamental cer-
cear o direito desses novos 
filiados de votar nas prévias 
nesse momento. Momento 
de avanço de João Doria, 
que corresponde à grande 
maioria do partido no Brasil. 

Essa eleição será definida 
no voto e nunca no tape-
tão”, disse em coletiva de 
imprensa.

As regras internas do par-
tido determinam que apenas 
filiados até o dia 31 de maio 
podem votar. Os apoiadores 
de Leite, no entanto, dizem 
que foi feita uma “filiação 
em bloco” em São Paulo 
após o dia limite, e que as 
fichas foram alteradas para 
apresentar datas retroativas.

Vinholi argumenta que o 
número de filiações é com-
patível ao crescimento do 
partido no estado nos últimos 
anos. Segundo o presidente, 
também houve uma grande 
leva de novas filiações após 
a vinda do vice-governador 
Rodrigo Garcia do DEM para 
o PSDB.

Da REDAÇÃO
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ABANDONO DE EMPREGO

A empresa LOREN COMERCIO DE OCULOS E ACES-
SORIOS LTDA, 39.921.118/0001-98, com sede à AV JUS-
CELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA,5000 - QUIOSQUE 
SJP153QM0T - IGUATEMI– SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 
– CEP: 15093-340, solicita o comparecimento da funcionária 
CINTHYA ROCHA CABRAL, CTPS nº 77957/Série 326, para 
o retorno imediato ao seu posto de trabalho. Seu não com-
parecimento caracterizará abandono de emprego, conforme 
artigo 482, alínea “i” da CLT.

DECLARAÇÕES

OAB Rio Preto: três chapas inscritas dentro do 
prazo podem disputar eleição para presidente

Após o prazo final para 
inscrições, três chapas se 
inscreveram e concorrem à 
direção da Ordem dos Advo-
gados do Brasil - Secção Rio 
Preto – dia 25 de novembro. 
“Agora é a Nossa Vez”, que 
tem como candidata à presi-
dência a advogada Lucinéia 
dos Santos, a chapa “Pela 
Ordem”, que tem à frente 
Luiz Fernando Corveta Volpe 
e a chapa “OAB Fortalecida”, 
cujo candidato a presidente é 
o advogado Henry Atique. 

O prazo para pedidos de 
impugnações terminou nesta 
sexta-feira, 29 de outubro. O 
pedido só pode ser protocola-
do na OAB São Paulo, assim 
como o julgamento realizado 
ao longo das próximas se-
manas. Portanto, a OAB Rio 
Preto terá essa informação 
apenas na semana que vem. 
Pela primeira vez será usada 
urna eletrônica e será das 

9h às 17h, sem intervalos, na 
Casa do Advogado, no bairro 
São José, com apuração logo 
em seguida. 

A chapa encabeçada pelo 
advogado Henry Atique pre-
tende dar continuidade aos 
trabalhos desenvolvidos pela 
atual diretoria. Ele é o atual 
vice-presidente e tem o apoio 
do presidente Marcelo Hen-
rique. Ambos afirmam que a 
Ordem valorizou a relação com 
os advogados, estabeleceu 
uma relação de proximidade 
e de prestação de serviços. 
Ele pretende manter o que 
vem funcionando e brigar pela 
ampliação das atividades do 
Poder Judiciário em Rio Preto, 
considerado desatualizado para 
atender a toda a demanda. 

A chapa encabeçada pela 
advogada Lucinéia dos Santos 
diz que é necessário a renova-
ção e que a OAB precisa parti-
cipar do debate público e não 
pode resumir suas atividades 
em uma atuação institucional 
e que o advogado é o abrigo 

Da REDAÇÃO   
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Dia 26 de outubro foi o prazo final para a 
inscrição dos interessados em concorrer

do cidadão quando busca o 
seu amparo e que é a base de 
uma sociedade justa. Ela diz 
que os advogados esperavam 
uma gestão mais próxima, com 
efetividade das comissões e 
mais edificação e moralização 
da advocacia. 

Para a chapa encabeçada 
pelo advogado Luiz Fernando 
Corveta Volpe faltam repre-
sentatividade e corporativismo. 
Para Luiz a mudança não deve 
ser apenas de nomes, mas sim 
de postura. “Honrar a obriga-
ção de defender e auxiliar os 
advogados que muitas vezes 
são perseguidos, criminaliza-

dos, ridicularizados e ainda 
tem suas prerrogativas cons-
tantemente violadas, crê. Para 
ele, ninguém vê a OAB interes-
sada em defender o advogado 
que tem suas prerrogativas 
violadas a todo momento com 
a anuência da própria direção 
da OAB. Para ele, a atual dire-
ção está mais preocupada com 
a mídia e interesses pessoais.

Dois votos 

O atual presidente da seção 
Rio Preto, advogado Marcelo 
Henrique, cada advogado vai 
votar duas vezes. A primeira, 

numa chapa para a escolha da 
direção estadual. A segunda, 
para escolher a direção local. 
O resultado da estadual será 
divulgado as 18h e o resultado 
local, as 19h30. Os eleitos 
vão administrar entre 2022 
e 2024. 

Vale lembrar que o voto, 
para quem está com todas as 
obrigações junto à Ordem em 
dia, é obrigatório. Quem estiver 
apto e não votar, é multado 
em 20% do valor da anuidade 
da OAB. Em todo o estado 
são 253 subseções. A de Rio 
Preto agrega 12 municípios, 4 
comarcas e tem mais de 6 mil 

advogados. Hoje, o presidente 
é o advogado Marcelo Hen-
rique, vice-presidente Henry 
Atique, secretária-geral Ellen 
Pereira Tremura, tesoureiro 
André De Giorgio e secretária-
-adjunta Priscila Furlaneto.

“Espero que o Advogado e 
a Advogada compareçam no 
dia 25 de novembro de 2021 
para votar, dando o exemplo à 
sociedade da importância do 
voto, para definirmos o futuro 
administrativo e político clas-
sista desta histórica instituição 
palco da democracia e do exer-
cício da cidadania brasileira”, 
Marcelo Henrique.

As chapas que disputam a 
direção paulista da Ordem 

Chapa 11 – CONEXÃO E UNIÃO
Presidente Caio Augusto Silva dos Santos (atual presidente)

Chapa 14 – MUDA OAB/SP
Presidente Maria Patricia Vanzolini Figueiredo

Chapa 20 – A OAB TÁ ON
Presidente Dora Marzo de A Cavalcanti Cordani

Chapa 23 – INOVAÇÃO E FUTURO!
Presidente Mario de Oliveira Filho

Chapa: 33 - MOVIMENTO OAB PRA VOCÊ
Presidente ALFREDO SCAFF FILHO

Chapa: 10221 - “AGORA É A NOSSA 
VEZ”

Presidente - LUCINEIA DOS SANTOS
Vice-Presidente - HOMAILE MASCARIN 
DO VALE 
Secretário-Geral - MOACIR VENANCIO 
DA SILVA JUNIOR 
Secretário-Adjunto - FERNANDO CÉLI-
CO CONCEIÇÃO 
Tesoureira - ROSANGELA LEILA DE 
SOUZA

Chapa: 10222 - “PELA ORDEM”

Presidente - LUIZ FERNANDO CORVETA 
VOLPE
Vice-Presidente - CLAIRI MARIZA CA-
RARETO 
Secretário-Geral - EDER SERAFIM DE 
ARAUJO 
Secretário-Adjunto - IZABELLA TAYAR 
AUGUSTO 
Tesoureiro - NUGRI BERNARDO DE 
CAMPOS

Chapa: 10223 - “OAB 
FORTALECIDA”

Presidente - HENRY ATIQUE
Vice-Presidente - IZABELA FANTAZIA 
DA SILVA REJAILI
Secretário-Geral - DAVI DE MARTINI 
JUNIOR 
Secretário-Adjunto - NAYARA FERREI-
RA DOS SANTOS
Tesoureiro - ROBSON PEDRO DE TO-
LEDO

DECORAÇÃO

Natal Luz terá investimento de R$ 164 mil
A Prefeitura de Rio Preto 

anunciou detalhes da decora-
ção de Natal para este ano. 
Chamado de projeto Natal Luz 
2021 o objetivo é iluminar a 
cidade com uma decoração 
composta por quase 1 milhão 
de lâmpadas LED, em diferen-
tes pontos da cidade, a partir 
do dia 19 de novembro. A ins-
talação dos enfeites natalinos é 
coordenada pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo. O investi-
mento total será de R$ 164 mil.

“A decoração deve se tornar 
um ponto de atração para os 
moradores e visitantes, aumen-
tando a circulação de pessoas 
e consequentemente as ativi-
dades econômicas. Depois de 
muito tempo sem sair de casa 
devido à pandemia, as pes-
soas começam a sair de suas 
casas para atividades externas; 
portanto, a visitação a esses 
pontos, sem dúvida, será um 
marco nessa retomada”, afirma 
o secretário de Desenvolvimen-

to Jorge Luis de Souza.
A tradicional decoração na 

Represa Municipal terá uma 
cascata iluminada com 22,5 
mil lâmpadas LED e árvore 
de Natal com 25 metros de 
altura. No lago 2, será mon-
tado novamente o túnel de luz 
sobre a passarela, com 164 
metros de extensão e 132,5 
mil lâmpadas.

Outras 12 árvores de luz 
serão instaladas em avenidas 
e praças. Alguns dos principais 
prédios públicos municipais 
também receberão decoração: 
Paço Municipal, Complexo 
Swift e Centro Cultural Profes-
sor Daud Jorge Simão.

Serão utilizadas 971,1 mil 
lâmpadas LED, além de 200 
mil abraçadeiras plásticas, 
200 rolos de fita isolante, 600 
metros de arame liso e 2,8 mil 
metros de cabo paralelo.

NATAL LUZ 2021

Represa Municipal – 
Lago 1
Cascata de LED – Gabião

Da REDAÇÃO 650 metros de cabo de aço 
e 22.500 lâmpadas

Árvore de 25 metros
108.000 lâmpadas LED 

(Corda de LED e Estrela Sput-
nik)

Represa Municipal – 
Lago 2
Túnel de luz na passare-

la – 164 metros – 132.500 
lâmpadas

Presépios
3 unidades com 10 perso-

nagens
16.200 Lâmpadas Led 

(Cordas de Led e Estrela Sput-
nik)

Terminal Urbano, Praça Rui 
Barbosa e rotatória da Clóvis 
Oger

Árvores de Natal
10 árvores de 14 metros
2 árvores de 9 metros
345.300 Lâmpadas (Corda 

de LED, Estrela Sputnik)
Rotatória da Av. Murchid 

Homsi – 14 metros
Rotatória da Av. Alberto 

Andaló – 14 metros
Rotatória da Av. Bady Bas-

sitt – 14 metros
Rotatória da Av. Clóvis Oger 

(IPA) – 14 metros
Av. Anísio Haddad (Anel 

Viário) – 14 metros
Rotatória do Shopping Cida-

de Norte – 14 metros
Complexo Viário Yolanda 

Bassitt – 14 metros
Rotatória da rua Fernando 

Costa (Posto Brasília) – 14 
metros

Praça Dom José Marcondes 
– 14 metros

Praça Rui Barbosa – 14 
metros

Distrito de Talhado – 9 
metros

Distrito de Eng. Schmitt – 9 
metros

Paço Municipal
3 faixas na fachada do pré-

dio e 6 estrelas
55.000 lâmpadas – corda 

de LED com efeito piscante

Swift
7.200 lâmpadas LED

Centro Cultural Prof. Daud 
Jorge Simão

16.800 lâmpadas LED

Decoração complementar 
– 2 peças

Estrutura em ferro
67.600 Lâmpadas LED 

(corda e cordões de LED)

Materiais e Insumos

200.000 abraçadeiras de 
plástico (enforca-gato)

600 metros de arame liso 
macio

2.800 metros de cabo 
paralelo (2×2,5 2×4,0)

200 rolos de fita isolante
971.100 lâmpadas LED

Va l o r  i n v e s t i d o :  R$ 
164.234 (materiais e servi-
ços)

Arquivo DHOJE
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Por que as bruxas gostam de
voar em vassouras? 
Resposta: Porque as passagens 
aéreas estão muito caras!

 
Como você transforma uma 
princesa em uma bruxa? 
Resposta: Casando-se com ela!

Você sabe como a bruxa sai na 
chuva? 
Resposta: Com seu rodo.

A imagem está disponível em nossa página do Facebook: Facebook.com/ hrecreio. 

 Vamos aprender a fazer um belo enfeite e Halloween! Pinte, recorte e monte a
bruxinha leitora abaixo!

 A história desta data 
comemorativa tem mais de 
2500 anos. Surgiu entre o 
povo celta, que acreditavam 
que no último dia do verão 
(31 de outubro), os espíritos 
saíam dos cemitérios para 
tomar posse dos corpos dos 
vivos. Para assustar estes 
fantasmas, os celtas colo- 
cavam, nas casas, objetos 
assustadores como, por 
exemplo, caveiras, ossos
decorados, abóboras enfei- 
tadas entre outros.
 Por ser uma festa 
pagã foi condenada na Eu- 
ropa durante a Idade Média, 
quando passou a ser cha- 
mada de Dia das Bruxas. 
Aqueles que comemoravam
esta data eram perseguidos 
e condenados à fogueira 
pela Inquisição.

Confira dicas de atividade e enfeites para 
festas em nosso Facebook: 

Dobradura de bruxa

Halloween

é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 
mestre em Educação.

facebook.com/hrecreio leandroferreiraprof@gmail.com Edição:  - Outubro de 2021 Especial: Halloween
Leandro Ferreira 

facebook.com/hrecreio

Queda de inscritos para vestibular do 
Ibilce e Enem chega a 38% este ano
Os estudantes inscritos para 

o Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) e o vestibular 
da Unesp vão enfrentar menos 
concorrência neste ano. Se-
gundo o Inep (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais) o Enem deste ano teve 
3,1 milhões de inscritos, o me-
nor número desde 2005. Já a 
Fundação Vunesp, responsável 
pelo vestibular da Unesp, viu o 
número de candidatos diminuir 
de 80.474 para 69.029.

A redução também foi per-
cebida em São José do Rio 
Preto. Para o Enem, apenas 
6.818 estudantes fizeram ins-
crição, uma queda de 38,7% 
em relação a última edição, 
que teve 11.137 inscritos na 
cidade. No vestibular da Unesp, 
a diminuição foi mais modesta, 
mas considerável. São 3.840 
inscritos neste ano, 13,3% a 
menos do que em 2020, quan-
do foram 4.434.

“Nós observamos uma que-
da gradativa no interesse dos 
estudantes de ingressar nas 
universidades públicas já faz 
alguns anos, mas a pandemia 

teve um papel significativo. 
Como o estudo presencial ficou 
comprometido, muitos deixaram 
os estudos de lado por conta 
das aulas serem apenas re-
motas, tanto que os cursinhos 
particulares tiveram diminuição 
de matrículas”, comentou a 
coordenadora pedagógica do 
Kelvin Rio Preto, Priscilla Zan-
forlim Zago.

Com menos alunos par-
ticipando dos vestibulares, a 
tendência é de que as notas 
de corte também apresentem 
uma diminuição. “Quem vai par-
ticipar dos vestibulares precisa 
continuar com uma boa pre-
paração. Apesar de ter menos 
candidatos, os estudantes que 
vão estar lá são extremamente 
qualificados”, afirmou Priscilla.

O vestibular da Unesp será 
realizado nos dias 14 e 15 
de novembro. Já o Enem será 
aplicado nos dias 21 de 28 de 
novembro.

Ibilce  - A diminuição de 
inscritos no vestibular fez com 
que a relação candidatos/vaga 
também reduzisse na maioria 
dos cursos oferecidos pelo Ibil-
ce/Unesp em Rio Preto. O curso 
de engenharia de alimentos foi 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

EM RIO PRETO

o que teve a maior diminuição 
na concorrência saindo de 7,8 
por vaga em 2020 para 4,7 
neste ano.

Curiosamente, o curso mais 
concorrido do Ibilce, ciências 
da computação, apresentou 
aumento na relação candidatos/
vaga. Foram 15,1 na última 
edição contra 16,7 neste ano.

SAIBA MAIS CAN-
DIDATOS/VAGA IBILCE

- Ciências Biológicas: de 5,4 
para 4,7

- Ciência da Computação: 
de 15,1 para 16,7

- Engenharia de Alimentos: 
de 7,8 para 4,7

- Física: de 1,2 para 0,7
- Matemática (bacharelado 

e licenciatura): de 1,6 para 1
- Matemática (licenciatura): 

de 0,9 para 1
- Química: de 1,8 para 1,2
- Letras (licenciatura – inte-

gral): de 2,5 para 2,3
- Letras (licenciatura – no-

turno): de 2,6 para 2,4
- Letras (tradutor): de 4,6 

para 3,7
- Pedagogia: de 2,5 para 

2,5.

Divulgação

REDE

O governador do Estado em 
exercício, Carlão Pignatari e o 
secretário da Educação do Es-
tado Rossieli Soares anuncia-
ram na última quarta-feira, dia 
27, que Rio Preto irá receber 
um Centro de Inovação da Edu-
cação Básica Paulista (CIEBP). 
Uma ação entre a Secretaria de 
Estado e a Secretaria Munici-
pal de Educação irá definir o 
melhor local para receber esta 
instituição.

No CIEBP, os alunos pode-
rão idealizar projetos e receber 
mentoria no hub de inovação; 
trabalhar com cultura maker, 
programação e robótica; ou 
ainda, utilizar a modelagem 
3D para fazer protótipos com 
temas transversais. Para utili-
zar o local, as escolas terão de 
agendar.  Um hub de inovação 
é um espaço físico ou virtual 
no qual várias startups podem 
estabelecer suas operações.  
Dessa forma, elas contam com 
um local para desenvolver suas 
atividades.  

 O objetivo do equipamento 
é desenvolver o protagonismo 
dos estudantes no processo 
de ensino e aprendizagem com 
atividades “mão na massa”, 
além de ressignificar os espa-
ços das escolas.

O CIEBP conta com salas 
para atividades com uso de 
computadores, programação 
robótica, jogos digitais, pes-
quisa e ideação de projetos. 
Também abriga um pequeno 
estúdio do Centro de Mídias 
de São Paulo (CMSP) de gra-
vação, locução, sala maker de 
criatividade visual, prototipa-
gem, fabricação digital, além 
de um Hub Educacional.

Além do espaço, o CIEPB 
oferece a formação dos profes-
sores que são preparados para 
atuar nesses locais.

Rio Preto terá 
Centro de 

Inovação da 
Educação Básica
Da REDAÇÃO
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VITÓRIA  -  Paulo Bizágio, empresário rio-pretense, foi 
campeão na última etapa do Campeonato Gaúcho de Je-
t-Ski, na Praia do Cassino, em Rio Grande do Sul.

FAMÍLIA COMOVIDA  - Engenheiro Alberto Paganelli 
Barbour é homenageado pela Diretoria de Jesus Martim 
Rio Preto do Automóvel Clube. Com 101 para 102 anos 
de tradição, Automóvel Clube agora tem uma sala de 
Snooker que recebeu o nome de Dr. Alberto Paganelli 
Barbour, homenagem merecida.  A esposa do Arquiteto 
e Engenheiro compareceu à homenagem ao seu mari-
do, realizada no último dia 23 de outubro, no Rio Preto 
Automóvel Clube. Entre os convidados, o Clube Monte 
Líbano levou também um troféu. No centro da foto, a es-
posa do homenageado com a neta no colo. Na mão da 
neta, o troféu entregue pelo Monte Líbano à família do 
homenageado. 

SUCESSO -  O destaque deste domingo vai para a em-
presária de sucesso, Viviane Duccas, que está a frente 
da franquia da Help Rio Preto II

FOTO EXCLUSIVA  - Homenagem à inauguração da sala 
de Snooker no Automóvel Clube de Rio Preto.

FESTA 
DO RIO 
PRETO  - 
Homena-
gem aos 
ex-joga-
dores do 
Rio Preto 
Esporte 
Clube.

Mãe e fi lha do homenage-
ado Alberto Paganelli Bar-
bour

Familiares do homenageado 
Alberto Paganelli Barbour

Esposa do homenageado 
Alberto Paganelli Barbour e 
a colunista Fátima Cruz

Inesquecível ma-
gistrado Dr. Manoel 

Ferreira da Ponte. 
Ele é muito querido 

nos meios sociais 
jurídicos.

LEUCEMIA INFANTIL

PEQUENOS QUE LUTAM PELA VIDA
À espera de um transplante 

de medula, menina ficou mais 
de 200 dias internada no HCM

As internações prolonga-
das entre as crianças de até 
12 anos no HCM (Hospital 
da Criança e Maternidade) de 
Rio Preto, em decorrência do 
Transplante de Medula Óssea 
(TMO), dobraram em 2021. 
Em 2019, quando inaugurou 
este tipo de procedimento no 
HCM, de agosto a dezembro, 
foram cinco transplantes, em 
2020 foram 12 e no primeiro 
semestre de 2021, ou seja, 
de janeiro a julho, já foram 12 
transplantes de medula óssea, 
o dobro do que 2020 inteiro. 

O setor de TMO no HCM 
conta com 8 leitos e, segundo o 
chefe João Victor Picollo Felicia-
no, a equipe multiprofissional 
tem todo um cuidado e estra-
tégias para que estas crianças, 
vítimas das internações prolon-
gadas, possam ter o mínimo de 
conforto e qualidade de vida, 
dentro do que é permitido na 
situação delas. 

“A prioridade é o bem-estar 
e a qualidade de vida na medida 
do possível. Eles sempre têm 
acompanhante, que normal-
mente são os pais, e a gente 
tenta deixar esse ambiente 
mais propício e agradável para 
criança. Temos uma equipe 
multiprofissional que envolve 
fisioterapia, terapia ocupacio-
nal, nutricionista, entre outros. 
O hospital vai virar a casa dela”, 
explica o médico.

O especialista ainda com-
plementa relatando que “os 
pacientes de transplante de 
medula óssea são pacientes 
com internações prolongadas, 
porque eles, geralmente, ficam 
em uma situação debilitada, 
do ponto de vista imunológico. 
A resistência fica baixa e, com 
isso, muito suscetíveis à infec-
ção, por isso, inclusive, acabam 
ficando em isolamento”. 

O processo de transplante 
de medula óssea é uma inter-
nação clínica e não cirúrgica, 
funciona trocando o que não 
está funcionando bem por um 
órgão saudável. “Quando fala-
mos em transplante, estamos 
falando de uma troca. Trocamos 
um órgão que não está funcio-
nando bem, que está doente, 
por outro saudável. No caso 

da medula óssea, vamos pegar 
uma medula que é doente, 
destruir através da quimioterapia 
ou radioterapia e, se esse proce-
dimento não resolver, partimos 
para o transplante”, detalha 
João Victor. 

A doença na medula óssea, 
mais conhecida como leucemia, 
na maioria das vezes, se tratan-
do de crianças, consegue ser 
curada através da quimioterapia 
ou radioterapia, mas, existem 
casos em que somente o trans-
plante resolve. 

“Na leucemia existe um blo-
queio na produção de sangue 
normal do paciente, por isso faz 
o tratamento para tentar norma-
lizar. Quando isso não resolve, 
faz-se o transplante que pode 
ser realizado através de dois mé-
todos: coleta entre os ossos da 
bacia do doador e depois injeção 
no paciente doente; ou o doador 
toma um remédio por quatro 
dias e no quinto dia se submete 
à uma máquina que separa as 
células troncos para que pos-
samos coletá-las e colocá-las 
no paciente doente. Ambos os 
processos são 100% seguros 
tanto para o doador, quanto para 
o paciente”, ressalta. 

Esse foi o caso da Danielly 
Roberta da Silva, de nove anos, 
que, ao lado da mãe Magali Ma-
ria de Oliveira da Silva, passaram 
pelo menos 200 dias internadas 
no HCM de Rio Preto. Mãe e 
filha são de Severínia e a doença 
em Danielly foi diagnosticada 
em 2017, quando ela tinha ape-
nas cinco anos. Inicialmente, a 
menina passou pelo tratamento 
de quimioterapia e radioterapia, 
tendo sido curada, porém, três 
meses após o anúncio da cura, 
a leucemia voltou. 

“Foi nesse momento que 
os médicos nos avisaram que 
a minha filha precisaria de um 
transplante. A irmã, que era 
50% compatível, doou então 
a medula e a Danielly teve o 
segundo anúncio de cura, no 
entanto, seis meses mais tarde, 
ela foi diagnosticada pela tercei-
ra vez com o retorno da doença”, 
desabafa a mãe. 

Foi então que a família tra-
vou uma luta incansável e uma 
corrida contra o tempo, pois 
Danielly tinha a indicação a um 
novo transplante e, desta vez, 
com mais urgência. “Foi muito 
doloroso e complicado. Através 
do Redome (Registro Nacional 
de Doadores Voluntários de 
Medula Óssea) a Danielly tinha 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

um doador 100% compatível, 
só que ela era de fora do Brasil. 
Nisso, ela ficou internada dois 
meses seguidos, se submetendo 
a um tratamento mais intensivo, 
fomos uma semana para a casa 
para descansar, retornamos ao 
HCM e no dia 25 de junho de 
2021 ela fez o segundo trans-
plante”, conta Magali. 

Mesmo tendo se passa-
do quatro meses do segundo 
transplante, mãe e filha ainda 
frequentam o HCM todos os 
dias, indo até o complexo duas 
vezes no dia. “Passar duas vezes 
pela mesma situação foi um 
tanto quanto complicado, mas, 
graças a Deus, este hospital é 
maravilhoso, com uma equipe 
mais que maravilhosa, que sem-
pre se preocupou muito tanto 
com a Dani, quanto comigo. 
Ainda temos vários cuidados, 
temos medicações todos os 
dias e vamos para o hospital 
duas vezes ao dia para ela 
tomar essas medicações, mas, 
graças a Deus, ela está super 
bem”, relata a mãe. 

Da primeira vez que Da-

e ficou 61 dias hospitalizada, 
por fim, em junho de 2021, 
o terceiro transplante, mas 
neste caso a mãe já perdeu 
as contas de quantos dias 
ficou no hospital. “Acho que 
neste ano fiquei mais dentro 
do Hospital, do que lá fora em 
casa”, ressalta.

Magali, em conversa exclu-
siva com o DHoje, informou 
que a filha Danielly sofreu 
bullying na escola, devido ao 
fato de estar com pouco cabe-
lo, por conta do tratamento de 
quimioterapia ou radioterapia. 
“Na escola, no começo, foi 
muito difícil, pois as escolas 
não estão preparadas para 
receberem uma aluna com 
este tipo de tratamento. Sofreu 
bullying pelo cabelo pequeno, 
mas ela mesma explicava a 
situação que passava para os 
amigos”, finaliza a mãe. 

Atualmente, Danielly con-
tinua o tratamento pós trans-
plante. Ela faz tarefas e estuda 
por livros, mas tem esperança 
de voltar logo a frequentar as 
aulas presencialmente. 

nielly ficou internada, aos 
cinco anos, sob tratamento de 
quimioterapia e radioterapia, 

passou 60 dias internada no 
hospital; em outubro de 2020 
ela fez o primeiro transplante 
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Divulgação

A BLACK FRIDAY 
VEM AÍ. COMO SE 

PREPARAR PARA NÃO 
CAIR EM ARMADILHAS

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

A Black Friday 
acontecerá este 
ano no dia 27 de 
novembro, na 

sexta-feira após o feriado 
de ação de graças nos 
Estados Unidos. Contudo o 
consumidor brasileiro já pode 
tomar algumas iniciativas para 
não ter prejuízos ou cair em 
propagandas enganosas na 
data que reúne promoções e 
descontos no varejo.
A orientação é para desde 
já o consumidor já comece 
a pesquisar sobre o produto 
ou serviço de seu interesse - 
características, funções etc - e, 
principalmente, verifi car qual o 
preço que está sendo praticado 
hoje no mercado. Dessa 
forma, no dia do evento, é 
possível avaliar se o preço é de 
fato promocional.
Para ajudar nessa tarefa, o 
consumidor pode contar 
com aplicativos e sites de 
comparação de preços, 
como Buscapé e Zoom. 
Comparadores de preço já 
costumam incluir histórico 
de preços dos produtos nas 
pesquisas.
É recomendável também fazer 
um print da tela com o preço 
ofertado atualmente pelo 
estabelecimento. Deste modo, 
será possível comprovar os 
valores em caso de eventual 

questionamento.
Procurar com antecedência 
informações sobre o evento e 
as marcas que irão participar 
também garante organização 
na hora da compra. Para 
consultar sobre um produto 
ou serviço a preferência deve 
ser sempre os canais ofi ciais.
•Faça uma lista do produto ou 
serviço que precisa ou deseja e 
estipule um limite de gasto
•Observe o prazo de entrega e 
informar-se sobre a política de 
troca da empresa
•Pondere o valor do frete. Se 
o valor for muito alto, o preço 
promocional pode não valer a 
pena
•É preciso estar atento se há 
alteração no preço informado 
inicialmente até o pagamento
Antes de qualquer compra 
online, é importante 
consultar a lista de sites não 
recomendados do Procon-SP 
como forma de evitar fraudes.

QUAIS SÃO OS SEUS 
DIREITOS
As compras online garantem 
alguns direitos adicionais aos 
que estão previstos no Código 
de Defesa do Consumidor. 
Veja abaixo os principais:

Arrependimento
Em compras feitas fora da 
loja física, o consumidor tem 
sete dias para se arrepender, 
cancelar a compra, devolver o 
produto e pedir o dinheiro de 
volta. O prazo passa a contar a 
partir da data da compra ou da 
entrega do produto).

Direito à informação
Qualquer produto, nacional 
ou importado, deve apresentar 
informações corretas, claras 
e em língua portuguesa sobre 
suas características, qualidade, 
quantidade, composição, 
preço, garantia, prazo de 
validade, origem, além dos 
riscos que possam apresentar 
à saúde e segurança dos 
consumidores.

Custo de compras 
parceladas
Os produtos expostos nas 
vitrines devem apresentar o 
preço à vista e, se vendidos a 
prazo, o total a prazo, as taxas 
de juros mensal e anual, bem 
como o valor e número de 
parcelas.
Portanto, consumidor bem 
informado, sabe distinguir a 
Black Friday da Black Fraude.

Com a chegada do período de reserva ou renovação de 
matrículas escolares, alunos, pais e responsáveis devem fi car 
atentos às regras que defi nem seus direitos e obrigações. A 

cobrança da anuidade é regulada pela Lei Federal nº 9.870/1999 e 
pelo Código de Defesa do Consumidor.
As escolas particulares devem divulgar o texto da proposta de 
contrato – redigido em linguagem de fácil compreensão – no 
mínimo 45 dias antes do fi nal do prazo de matrícula e disponibilizá-
lo em local acessível. É fundamental que esse documento seja lido 
com atenção e que sejam observadas quais as datas para pagamento 
das mensalidades, quais as penalidades poderão ser aplicadas 
no caso de atraso (multas, juros, correção); quais os períodos e 
condições para a rescisão, transferência, trancamento e desistência 
de vaga. O valor fi nal da anuidade deve constar no contrato e não 
poderá ser reajustado antes de 12 meses (também se aplica aos 
cursos organizados por semestre).

Reajuste
As escolas podem aplicar reajuste na anuidade ou semestralidade; 
esse reajuste é feito com base na última parcela do ano anterior. 
No reajuste, a escola pode incluir as despesas gerais, pagamentos 
de impostos, aumento da carga salarial, investimentos para 
manutenção e conservação e investimentos no aprimoramento do 
sistema didático-pedagógico. Para aplicar o reajuste, a escola poderá 
acrescentar uma correção percentual que deverá ser proporcional 
ao aumento de despesas com funcionários, administrativas e 
pedagógicas. Em caso de dúvidas, o consumidor pode solicitar a 
apresentação de uma planilha para comprovar tais gastos.
Ensino à Distância e Ensino Presencial
É preciso uma avaliação individual sobre os valores cobrados em 
cada uma das modalidades de ensino. No caso do ensino online, 
é preciso fazer uma análise de cada situação concreta, pois há 
casos em que a opção por esse método pode signifi car redução 
de gastos – com energia elétrica, água, etc; no entanto, também 
pode signifi car investimento na área tecnológica, com consequente 
aumento das despesas. Por isso, é essencial uma avaliação 
individual, lembrando que é direito do consumidor ter acesso à 
planilha de custos e despesas que aponta os motivos do reajuste 
aplicado.

MATRICULAS 
ESCOLARES, FIQUE 

ATENTO A DIREITOS 
E OBRIGAÇÕES

PESQUISAR PRODUTOS COM ANTECEDÊNCIA E MONITORAR OS PREÇOS SÃO DICAS 
QUE O CONSUMIDOR JÁ PODE COLOCAR EM PRÁTICA

VANESSA 
CRISTINA DE LUCA 
– Recepcionista
VANESSA -  COMPREI UM 
IMÓVEL EM JULHO 2020, 
MAS SÓ RECEBI AS CHAVES 
EM JANEIRO DESTE ANO 
(COM SEIS MESES DE 
ATRASO). PERCEBI, ENTÃO, 
QUE A CASA ESTAVA TORTA. 
ENTREI EM CONTATO COM 
A CONSTRUTORA E DEPOIS 
DE MUITA ENROLAÇÃO FUI 
INFORMADA DE QUE UM 
ENGENHEIRO IRIA AVALIAR 
O PROBLEMA E ME DAR 
RETORNO. NO ENTANTO, ELE 
SÓ COMEÇOU A MEXER NA 
CASA 30 DIAS DEPOIS E LEVOU 
MAIS  DOIS MESES PARA 
FINALIZAR A OBRA. TODA A 
PARTE INTERNA FOI REFEITA, 
MAS A EXTERNA CONTINUA 
VISIVELMENTE TORTA. 
GOSTARIA DE SABER QUAIS 
SÃO OS MEUS DIREITOS?   

SOS -  Temos aqui um caso 
de inadequação de obra. O 
artigo 26 do Código de Defesa 
do Consumidor garante ao 
consumidor “o direito de 
reclamar pelos vícios aparentes 
ou de fácil constatação” 
dentro de um prazo de 90 
dias a partir da entrega do 
imóvel. O fornecedor tem 30 
dias para sanar o defeito. Se 
ele não cumprir esse prazo, 
o consumidor pode exigir a 
troca do imóvel por outro, 
a restituição imediata da 
quantia paga, devidamente 
corrigida, ou ainda o abatimento 
proporcional do preço. Segundo 
o artigo 7º, paragrafo único, 
independentemente da natureza 
do vício por inadequação, seja 
ele aparente ou oculto, todos os 
fornecedores são responsáveis 
pela reparação dos danos, desde 
o construtor até o corretor 
de imóveis. Dessa maneira, o 
consumidor pode escolher a 
quem reclamar.
O SOS recomenda que 
primeiramente o consumidor 
tente resolver a questão de 
forma amigável, enviando carta 
com aviso de recebimento 
(AR) e prazo para resposta à 
construtora. Se não obtiver 
resposta dentro do prazo 
estipulado, deve recorrer à 
Justiça. Vale ressaltar que como 
os imóveis são bens de alto 
valor, será preciso recorrer a 
Justiça comum com o auxílio 
de um advogado, já que os 
Juizados Especiais Cíveis o valor 
do pedido é de até 40 salários 
mínimos.
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CLUBE/SEDE
Sindicato dos Frentistas de Rio Preto e região

Os frentistas de Rio 
Preto e região que 
são sócios do sin-

dicato da categoria têm di-
versos benefícios em sua sede 
na cidade.

Na sede os benefícios po-
dem ser utilizados de segun-
da a segunda pelos associa-
dos e seus dependentes. 

Conheça os benefícios:
• Minicampo – acontece, 

todas as terças-feiras à noite, um 
Racha a partir das 19h30.

• Salão de Jogos – mesas 
de bilhar – funciona todos os 
dias das 8h às 18h e às terças-
-feiras à noite quando houver o 
Racha no minicampo;

• Quiosques – – com es-
paço para o trabalhador fazer 
churrasco – pode ser utilizado 
por agendamento antecipado  – 
pode ser utilizado todos os dias;

• Piscinas – funciona de se-
gunda a segunda-feira das 8h 
às 18h;

A sede/clube do Sindicato 
dos Frentistas fica na Rua Euri-
des da Cruz, 164, Jardim Paraí-
so – mais informações 17 3219-
9400.

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

Sindalquim vai intensificar 
entrega dos kits escolares

A previsão inicial 
é entregar 5 mil 
Kits Escolares 

nesta nova 
campanha.

A entrega dos kits es-
colares 2022 do Sindal-
quim (Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias 
da Fabricação do Álcool, 
Químicas em Farmacêuti-
cos) deve ser intensificada 
nos próximos dias.

Segundo João Pedro 
Alves Filho, presidente do 
sindicato, todos os dias 
a entrega dos kits estão 
acontecendo de forma 
constante e a previsão é 
que até o final do mês de 
novembro todos os traba-
lhadores tenham recebido 
seu kit.

O sindicalista relembra 
que para facilitar a entrega 

todos os trabalhadores que 
receberam o kit no final do 
ano passado ou no começo 
deste não terão que fazer 
um novo cadastro e com isso 
receberam automaticamente 
os materiais referentes a 
2022.

Apenas os novos trabalha-
dores das quatro categorias: 

Etanol, Farmacêutico, 
Químicos e Reciclagem 
devem preencher a fi-
cha cadastral e anexar o 
comprovante de matricula 
escolar para poder receber 
também o Kit Escolar. 

“Somente as pessoas 
que vão adquirir o material 
pela primeira vez para o 
dependente, ou, para ele 
próprio ou para a esposa – 
deve pegar o comprovante 
escolar, pegar a ficha de 
cadastro tirar um foto e 
mandar para o número 
que conta na ficha de 
cadastro”, finalizou Alves 
Filho.

A previsão inicial é en-
tregar 5 mil Kits Escolares 
nesta nova campanha.

CORPO A CORPO - Diretores pretendem concluir entreguas até o final do mês 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Sindalquim
amaralsampaio@hotmail.com 

Sincomerciários
faz sorteio de 
prêmios 

O Sincomerciários 
(Sindicato dos Empre-
gados no Comércio) 
de Rio Preto e região 
realizou na última quin-
ta-feira (28) o sorteio 
de diversos prêmios 
para os associados da 
entidade em comemo-
ração ao Dia do Comer-
ciário (30 de outubro).

Ao todo foram sorte-
ados 29 vales compras 
no valor de R$ 200,00 
cada e oito caixas tér-
micas personalizadas. 

Segundo Márcia 
Caldas, presidente do 
sindicato, a novidade 
deste ano foi à realiza-
ção do sorteio de forma 
descentralizada. Sendo 
uma parte no Centro de 
Benefícios em Rio Pre-
to e a outra na subsede 
de Mirassol. 

Em Rio Preto fo-
ram 20 vale compras 
e cinco caixas térmicas 
e em Mirassol forma 
nove vale compras e 
três caixas térmicas. 

“É um momento 
que temos uma gra-
tidão por essa parce-
ria do trabalhador, por 
ele estar não somente 
usando os benefícios, 
mas também apoiando 
o sindicato. É muito 
bom quando a gente 
que vê que o traba-
lhador reconhece o 
sindicato como repre-
sentante legal dele”, 
salientou Márcia. 

O nome e local de 
trabalho dos ganha-
res dos sorteios estão 
disponíveis nas redes 
sociais e site do sin-
dicato. 

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


