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Câmara debate Plano Plurianual com 
diretrizes administrativas até 2025
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Projeto que proíbe 
carroças e muda 
fiscalização entra 
em votação final

A Câmara de Rio Preto vota 
na terça-feira, 9, projeto de 
lei complementar de autoria 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
que proíbe o uso de veículos 
de carga por tração animal, 
como cavalos, muares, utili-
zando charretes. A proposta 
será analisada quanto ao 
mérito, ou seja, em segunda 
discussão. Caso aprovado o 
projeto da Prefeitura será re-
vogada lei de 2019. Pág.A3

Rapidez no 
socorro à 

vítima de AVC 
é prioridade
O AVC (Acidente Vascular 

Cerebral) é uma doença que 
ocorre de forma súbita, causa-
da pela formação de coágulos 
que interrompem o fluxo san-
guíneo cerebral (AVCi) ou por 
derramamento de sangue para 
o tecido cerebral (Derrame ou 
AVC hemorrágico). Por isso, 
quanto mais rápido o atendi-
mento, maiores as chances de 
evitar ou minimizar sequelas. 
Saiba mais.    Pág.A4

Evento este ano vai destinar renda à 
associação que cuida de crianças especiais

CHOPPFEST
DivulgaçãoGanância 

impulsiona 
golpes, afirma 

delegado
 Golpe do bilhete premiado, 

golpe da OLX, dentre tantos 
outros golpes que existem na 
praça, tem como causa, se-
gundo o delegado Jonathan 
Marcondes Stopa, a ganância. 
“Geralmente, quem cai nesses 
golpes é por ganância, achando 
que vai ganhar dinheiro fácil. 
Não existe dinheiro fácil, não 
existe almoço grátis. Tem que 
desconfiar de tudo que é fácil”, 
ressalta o delegado.    Pág.A2

Dicas da Black Friday 
para empresas e 

consumidores
Pág. A2

MATERNO
Saiba mais 
sobre a im-
portância do 
leite materno 
e do trabalho 
do Banco de 
Leite Humano 
na vida de 
bebês recém-
-nascidos 
que necessi-
tam de UTI.             
Pág.B1

Projeto que mantém proibição de carroças nas vias urbanas e moderniza fiscalização entra em 
votação final nesta terça-feira

RECORDE
Desde 2018 
o título de 
maior me-
morizador 
de datas co-
memorativas 
pertence ao 
rio-pretense 
e professor 
de artes de 
escola públi-
ca Leovaldo 
Lima, de 26 
anos. O re-
corde está 
registrado 
no Ranking 
Brasil.             
Pág.B3
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Oportunidade: Instituto Alarme está 
com matrículas abertas para 270 vagas
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Visão 
geoantropocêntrica 

do pensamento
Da nova edição de minha 

obra Jesus e a Cidadania do 
Espírito (2019), destaco um 
tema que é muito apropriado 
a este nosso estudo. Nele, 
afirmo — e não se espantem: 
O conhecimento humano não 
deve escravizar as Almas.

Alguns pensadores, embora 
tenham abandonado a pers-
pectiva que Ptolomeu (90-168) 
possuía a respeito da Terra e 
do Sol — a de que tudo gira-
va ao redor de nosso planeta 
(geocentrismo) —, lá no fundo, 
ainda assim academicamente 
raciocinam. Cultivam uma visão 
geoantropocêntrica em suas observações, submetendo os pró-
prios juízos à distorcida imagem de uma ciência que, apesar 
de percorrer longuíssimas distâncias, no bojo de bólidos e mais 
bólidos de ultravelocidade, ideologicamente orbita em torno do 
globo terrestre; de uma filosofia cujo eixo gravitacional é o orbe 
que habitamos; de uma limitada espiritualidade geoestacionária 
etc. Não creem, hoje em dia, no errôneo sistema astronômico 
do pensador grego, mas agem, falam, escrevem como se tudo 
estivesse restrito à nossa área ou à visão material do Universo.

Escrevi na Folha de S.Paulo, na década de 1980, que isso 
nada mais constitui do que um sistema egocêntrico: o ser 
humano a pretender que tudo evolua em torno do seu ego. 
Quanta presunção!

Porém, já há muitos que se referem a novos universos, por 
meio do estudo da mecânica quântica e relativística. E mais: 
pelo menos alguns, por exemplo, já têm intuído a existência 
de outros Cosmos, os espirituais, revelados pela Ciência além 
da ciência.

Precisamos ter a compreensão de que, mesmo estando 
na Terra, vivemos a Vida Eterna. Aonde você vai, meu Irmão, 
minha Irmã, meu jovem, minha jovem, durante o sono? Há 
regiões sublimes ainda não alcançáveis a Espíritos de poucas 
luzes. Quando chegar a hora, as portas lhes serão abertas. 
Ninguém jamais deve forçar a sua entrada pelo aparente, porém 
desastroso, “atalho” do suicídio, pois as consequências são 
gravíssimas: conduz a Alma a territórios espirituais asfixiantes, 
umbralinos, trevosos. A Lei de Deus tem que ser respeitada.

Muitas vezes, o indivíduo, quando infringe as leis humanas, 
fica aparentemente impune. E coisas dessa natureza têm sido 
a desgraça das nações. Entretanto, não se iludam: no Mundo 
Espiritual, ou ainda mesmo na matéria, o sujeito é apanhado 
pela Lei de Deus. Diante dos sublimes mecanismos do Cos-
mos, não há brechas para o não cumprimento da Lei Divina. 
O que pode existir, isso sim, é um acréscimo de misericórdia 
de que nos fala Jesus. Mas o certo é que não há impunidade 
ao infrator em nenhum ponto do Universo.

José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

__________________________________
Serviço – A Missão dos Setenta e o “lobo invisível” (Paiva 

Netto), 384 páginas. À venda nas principais livrarias ou pelo 
www.amazon.com.br.

ARTIGO Golpes crescem na ganância 
das pessoas, diz delegado

Golpe do bilhete premiado, 
golpe da OLX, dentre tantos 
outros que existem na pra-
ça têm como causa, muitas 
vezes, segundo o delegado 
Jonathan Marcondes Stopa, a 
ganância. “Geralmente, quem 
cai nesses golpes é por ganân-
cia, achando que vai ganhar 
dinheiro fácil. Não existe di-
nheiro fácil, não existe almoço 
grátis. Tem que desconfiar de 
tudo que é fácil”, ressalta o 
delegado.

No caso dos bilhetes pre-
miados, o delegado destaca 
que a maioria das vítimas são 
idosos. “O procedimento pa-
drão é pegar aqueles idosos, 
aposentados, que, de certa 
forma, são vítimas mais fáceis 
de serem ludibriadas”. Jona-
than ainda alerta para o golpe 
do cartão, onde o bandido liga 
para o idoso e diz que o cartão 
dele está sendo usado sem 
permissão e que é para o idoso 
devolver o cartão para um mo-
toqueiro que vai buscar em sua 
casa. “Nesse caso não envolve 
ganância, mas sim a inocência 
de acreditar e confiar a entrega 
do cartão a um desconhecido”.

O golpe da OLX tem dado 
bastante trabalho para a Polí-
cia Civil. “Todos os dias tem um 
boletim dessa natureza”, frisa 
Jonatham. De acordo com o 
delegado, é um golpe também 
com procedimentos padrão e, 
na maioria das vezes, envol-
vem duas vítimas. 

“O bandido é o interlocutor 
de quem está vendendo e 
quem quer comprar e manipu-
la para que um não fale para 
o outro sobre valores. Este 
tipo de golpe, geralmente é 
descoberto na hora de reco-
nhecer firma e quando o cara 
que vendeu o carro vê que o 
dinheiro não cai na conta dele. 
Nesse momento o bandido já 
bloqueia no whatsapp e as 
duas vítimas deságuam na 
delegacia”, explica.

Outro tipo de golpe que 
vem se tornando comum, 
e até preocupante, é o da 
“sexytorsão”, onde o bandido 

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br

ENTREVISTA
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adiciona nas redes sociais a 
vítima, geralmente homem, e 
entra em contato pelo privado 
como se fosse uma mulher. 
“Esse bandido vai ganhando 
a confiança da vítima, quando 
consegue isso pede o whatsapp 
e continua a conversa por lá. O 
papo evolui, a intimidade tam-
bém, até que chega ao ponto 
de mandar fotos nuas. É sem-
pre esse mesmo caminho que 
os bandidos usam”, salienta o 
delegado Jonathan.

Na “sexytorsão” entra ainda 
um terceiro número de what-
sapp. Esse número entra em 
contato com a vítima, com 
prints da conversa que ele 
estava tendo com a “mulher”, 
e fala que é da polícia ou “pai 
da menor”. 

“Esse terceiro elemento 
vem para abalar o psicológico 
da vítima, muitas vezes dizendo 
que ele estava conversando 
com uma mulher casada ou 
com uma menor de idade, e se 
aproveita desse momento frágil 
para pedir dinheiro para abafar 
o caso. O erro está em pagar. 
Bandido não pede uma vez só. 
Se você deu dinheiro uma vez, 

ele vai pedir sempre”, frisa.
Jonathan conversou com 

o DHoje com exclusividade e 
salientou que existem maneiras 
desses bandidos serem pegos, 
mesmo quando os DDDs são 
de números de outros estados 
e até países. “Façam o BO, 
procurem a delegacia, porque 

nós temos meios de encontrar 
estes estelionatários. Temos 
vários meios de conseguir êxi-
to. Nenhum BO que chega até 
à delegacia é deixado de lado 
ou sem investigação. Todos 
seguem o curso de diligências 
e investigação, até que se 
resolva”.

Delegado 
Jonathan 
Marcondes 
Stopa

DICAS PARA NÃO CAIR NA SEXYTORSÃO

- Não compartilhe suas fotos íntimas
- Desconfie de novas solicitações de amizades e 
verifique se o perfil da pessoa é muito recente 
e se há amigos em comum
- Desconfie de números de telefone com DDD 
de outras áreas e até países
- Não compartilhe dados como RG, CPF, conta 
bancária e etc
- Não realize qualquer depósito, pois sempre 
haverá o chamado ‘repique’, que consiste na 
tese dos golpistas ficarem pressionando para 
receber mais e mais dinheiro
- Comunique a polícia civil, seja pela delegacia 
eletrônica ou na delegacia mais próxima de você

BLACK FRIDAY

Especialista dá dicas para empresas e consumidores 
Todos os anos é comum 

ver e ouvir reclamações de 
consumidores contra lojas 
virtuais quando ocorre a 
Black Friday. Por conta das 
promoções, as plataformas 
sofrem com a explosão de 
acessos. Se o sistema não 
estiver operando em boas 
condições, o site pode sair 
do ar e o prejuízo está feito. 
De acordo com dados do Re-
clame Aqui, na última Black 
Friday o número de reclama-
ções aumentou 45% logo nas 
primeiras horas do evento. O 
dado deixa algumas lições 
tanto para empresas quanto 
para consumidores.  

A partir disso, o especia-
lista em e-mail marketing, 
e-commerce e CEO da Mail-
biz, Vinicius Correa listou 
algumas dicas que podem 

ajudar os dois lados. Confira:
 
Reputação

É importante que o con-
sumidor se certifique de que 
a loja de fato existe e funcio-
na. Na própria página, veja 
se consta o endereço físico 
da empresa e se é fácil en-
contrar os contatos em caso 
de problemas. Buscas nas 
redes sociais também são 
indicadas. Também é possí-
vel fazer consultas no site do 
Procon e Reclame Aqui. Uma 
reputação ruim é prenúncio 
de problemas. 

Planejamento

Prepare uma lista com 
os produtos ou serviços que 
deseja adquirir e qual valor 
pretende gastar. Aplicativos 
de sites de comparação de 

preços podem ser bons alia-
dos neste momento. 

Como as compras são 
feitas de forma instantânea, 
é bom já saber os detalhes 
com antecedência. Contudo, 
preste atenção nas infor-
mações e na conclusão das 
compras para que tudo saia 
dentro do planejado e você 
não compre A e receba B. 

Empresas

Garanta uma boa plata-
forma de compra 

Em primeiro lugar, é pre-
ciso que a empresa defina 
um planejamento anual não 
apenas para a Black Friday, 
mas para todas as datas 
com apelo para compras. É 
preciso sentar com equipe e 
entender quais as limitações 
e ferramentas disponíveis 
para garantir uma boa ex-

Da REPORTAGEM periência para os consumi-
dores. 

Propaganda enganosa 
é problema sério

Quando se t rata de 
e-commerce, é fundamen-
tal que as empresas de-
senvolvam relacionamentos 
duradouros com os clientes. 
É mais barato e gera um ciclo 
virtuoso interessante para 
qualquer negócio. 

Contudo, algumas em-
presas insistem em criar 
conteúdos que acabam por 
enganar quem procura por 
um determinado item. Exis-
tem muitas pegadinhas na 
internet. Portanto, saiba 
que se prometeu, é preciso 
cumprir. Este lema deve ser 
prioridade para as marcas. 
Afinal, atender as expectati-
vas dos clientes é o caminho 
para o sucesso.

Divulgação
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NAESCÓCIA

Legislativo analisa o 
Plano Plurianual 

Os vereadores de Rio Pre-
to analisam, na próxima ter-
ça-feira, 9, o Plano Plurianual 
do município para os anos de 
2022 a 2025. O chamando 
PPA estabelece as ações de 
médio prazo do Executivo, 
abrangendo os três últimos 
anos do mandato dos prefei-
tos em exercício e o primeiro 
ano da próxima administra-
ção municipal.

A proposta será analisada 
em primeira discussão, quan-
to à legalidade, e precisa de 
nove votos para ser aprovado. 
O PPA está na pauta da 44ª 
sessão ordinária de 2021, 
que começa às 9 horas.

Já na 45ª sessão ordiná-
ria, que começa às 14 horas, 
os vereadores vão analisar 
mais oito projetos, sete deles 
já em segunda discussão, 
pelo mérito. O primeiro item 
na pauta é o projeto de lei 
complementar do Executivo 
que proíbe o uso de animais, 
como cavalos, para o trans-
porte de cargas, como entu-
lhos. Essa proposta revoga 
e flexibiliza em parte regra 
anterior, já que libera o uso 
dos animais em áreas rurais 
e distantes do centro urbano, 
como chácaras de recreio.

Na sequência, mais dois 
projetos de lei do Executivo 
serão debatidos pelos par-
lamentares: o que autoriza 
concessão de imóvel público 
em favor do Centro Comuni-
tário Grande Família do Cristo 
Rei e o que recria o Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Mulher (CMDM). Este último 
será votado em primeira dis-
cussão.

Autista - Mais quatro 
projetos de lei de autoria de 
vereadores estão na pauta 
da 45ª sessão. O presidente 
da Câmara, Pedro Rober-
to (Patriota), quer garantir 
às pessoas com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 

acesso a direitos já previstos 
em lei federal, como ensino 
profissionalizante, moradia, 
transporte e mercado de 
trabalho.

O projeto impõe ainda 
ao município, por meio do 
Executivo e respectivas secre-
tarias, apoio social e psicoló-
gico às famílias de pessoas 
com TEA; a obrigatoriedade 
da realização de campanhas 
de esclarecimento sobre a 
síndrome; estímulo à inser-
ção no mercado de trabalho 
e capacitação pessoal, além 
de gratuidade no transporte 
público e atendimento espe-
cializado nas áreas de neuro-
logia, psiquiatria, psicologia, 
fonoaudiologia, fisioterapias, 
entre outras formas de te-
rapia.

De autoria de Renato 
Pupo (PSDB), os vereadores 
vão analisar projeto de altera 
o Código Sanitário do Municí-
pio, prevendo a possibilidade 
de triplicar a multa prevista 
em caso de infração sanitária 
em período de pandemia. 
Emenda de João Paulo Rillo 
(Psol) determina multa tripli-
cada em caso de flagrante de 
festa clandestina em período 
de pandemia.

Depois, será analisado 
projeto de Paulo Pauléra 
(Progressistas) que insti-
tui no calendário oficial do 
município o Dia do Médico 
Cardiologista, a ser come-
morado anualmente no dia 
14 de agosto. E também 
projeto de Elso Drigo Filho 
(Psol) que cria o Fórum Mu-
nicipal Permanente de Edu-
cação, que seria composto 
por membros indicados por 
órgãos públicos e entidades 
educacionais com objetivo 
de coordenar conferências 
municipais e acompanhar a 
execução do Plano Municipal 
de Educação. Antes de votar 
o projeto, os vereadores 
precisam votar o parecer 
da Comissão de Justiça que 
considerou a proposta ilegal.

Raphael FERRARI 

ATÉ 2025

Prefeitura abre novo 
reparcelamento amanhã

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da secretária da 
Fazenda, dá início a partir 
desta segunda-feira, dia 8, ao 
reparcelamento que permite 
a regularização de dívidas de 
contribuintes com o municí-
pio. Até o próximo dia 23 de 
dezembro, fica autorizado o 
reparcelamento de débitos já 
parcelados e rompidos.

“São dívidas imobiliárias 
(IPTU, multas sobre proprie-
dade urbana e outros), mobi-
liárias (ISSQN, multa de pos-
turas, etc) e outras receitas, 
ajuizadas ou não, e que tive-
ram o rompimento do acordo 
devido a atraso no pagamento 
de parcelas”, explicou o secre-
tário da Fazenda José Martinho 
Ravazzi.

Estão contemplados no Re-
parcelamento: débitos de na-
tureza tributária ou não, inscri-
tos em dívida ativa, ajuizados 
ou a ajuizar, com exigibilidade 
suspensa ou não, abrangendo 
débitos de pessoas físicas ou 
jurídicas, inclusive aquelas que 
se encontrarem em recupera-

ção judicial.
O contribuinte poderá aderir 

ao reparcelamento através do 
Site: https://cidadao.riopreto.
sp.gov.br/reparcelamento2021 
ou ainda por meio dos atendi-
mentos realizados, por agenda-
mento, no posto do Poupatem-

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto será destaque na COP26 em Glasgow

O município de Rio Preto, 
que integra o Projeto Municípios 
Paulistas Resilientes do Governo 
do Estado de São Paulo, será um 
dos destaques na programação 
da próxima segunda-feira, 8, da 
COP 26, que está sendo realiza-
da em Glasgow, na Escócia.

A 26ª Conferência das Na-
ções Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas (COP26) teve início 
no último dia 1º e segue até 
o dia 12. O encontro sobre o 
clima e o meio ambiente reúne 
representantes dos 196 países 
signatários do Acordo de Paris. 
Entre os assuntos discutidos es-
tão ações de desenvolvimento e 
preservação do meio ambiente, 
emissão de gases que provocam 
efeito estufa e aquecimento 
global.

A segunda-feira será um dia 
dedicado ao tema “Adaptação 
e Resiliência Climática” na 
COP26. Essa é a primeira vez 
na história que a Conferência 
das Nações Unidas sobre as 
Mudanças Climáticas dedicará 
um dia especial ao assunto de-
vido à importância do tema.  O 
Projeto Municípios Paulistas Re-
silientes do Governo do Estado 
de São Paulo, desenvolvido por 

meio da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Meio Ambiente, 
reúne 13 municípios paulistas 
selecionados para participar do 
piloto e que já estão trabalhando 
de maneira pioneira seus Planos 
Municipais de Adaptação e Re-
siliência Climática.

O subsecretário de Meio Am-
biente do Estado de São Paulo, 
Eduardo Trani, realizará uma 
apresentação sobre adaptação 
e resiliência climática, onde 
destacará a implementação 
do Projeto Municípios Paulistas 
Resilientes que ocorre nesses 13 

Na região, São José do Rio 
Preto e Jales estão participando 
do projeto pioneiro no Estado, o 
“Municípios Paulistas Resilien-
tes”, conduzido pelo Governo 
de São Paulo, em parceria com 
a Agência Alemã para o Desen-
volvimento Sustentável no Brasil 
(GIZ).

Técnicos e técnicas das duas 
cidades estão participando da 
capacitação para a elaboração 
do Plano Municipal de Adapta-
ção e Resiliência Climática. A 
capacitação está dividida em 
oito módulos complementares e 
os municípios já estão indo para 
o quarto módulo.

A aplicação do treinamento 
vai servir de base para a estru-
turação de um curso EAD, que 
será replicado para os 645 mu-
nicípios do Estado de São Paulo.

Além de Rio Preto e Jales, fa-
zem parte do projeto Americana, 
Apiaí, Embu das Artes, Francisco 
Morato, Gabriel Monteiro, Gua-
ratinguetá, Guarulhos, Iguape, 
Rosana, Registro, Ubatuba e 
a região da Baixada Santista, 
que iniciará os trabalhos em 
março de 2022. Mais infor-
mações acesse: https://www.
infraestruturameioambiente.
sp.gov.br/municipiosresilientes/
sobre-o-mpr/

Da REDAÇÃO

municípios, incluindo Rio Preto. 
O prefeito Edinho Araújo gravou 
um vídeo falando das ações 
sobre o tema no município que 
será exibido durante a COP26.

Com o tema Climate Change 
Adaptation Lab: Resilient Re-
gions and Good Governance, o 
encontro ocorrerá no Multilevel 
Action Pavilion na Blue Zone.

A apresentação poderá ser 
assistida pela internet, entre às 
16h e 17H30, porém é necessá-
rio a realização de um cadastro 
prévio no site https://www.cities-
-and-regions.org/register/

Divulgação 

NA TERÇA

RENEGOCIAÇÃO

po, de segunda a sexta-feira 
das 9h às 17h e aos sábados 
das 9h às 13h, e na prefeitura 
Regional Norte, de segunda a 
sexta-feira das 10h às 19h e 
aos sábados das 10h às 15h.

O munícipe poderá aderir ao 
programa no período de 8 de 

Contribuintes em atraso podem parcelar dívidas com a Prefeitura de Rio Preto

novembro a 23 de dezembro. 
Lembrando que é destinado 
às pessoas físicas e jurídicas 
e que o número de parcelas 
depende do valor do débito, 
com parcela mínima de R$ 30 
para pessoa física e R$ 50 para 
pessoa jurídica.

Arquivo DHOJE
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Projeto que proíbe carroças e moderniza fiscalização entra em votação final
A Câmara de Rio Preto vota 

na terça-feira, 9, projeto de 
lei complementar de autoria 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
que proíbe o uso de veículos 
de carga por tração animal, 
como cavalos, muares, utilizan-
do charretes. A proposta será 
analisada quanto ao mérito, ou 
seja, em segunda discussão.

Caso aprovado o projeto 
da Prefeitura será revogada lei 
de 2019, da vereadora Cláu-
dia De Giuli (MDB), trazendo 
atualizações sobre o tema. 
Na justificativa da matéria, 
o Executivo alega que lei de 
2019 a Lei estava inaplicável, 
já que o teor da norma, em 
muitos pontos, ficou sem a 
regulamentação adequada no 
Código de Posturas.

Áreas distantes e sem infra-
estrutura urbana, regiões que 
englobem chácaras de recreio 
e áreas classificadas como 

zona rural não se enquadram 
nas proibições.

A Lei de autoria da vereado-
ra Claudia de Giuli foi aprovada 
prevê a proibição de veículos 
movidos a tração animal e a ex-
ploração animal no município, 
dentro do perímetro urbano.

Atualmente a fiscalização é 
realizada pela Prefeitura e pela 
lei em vigor a administração 
deve custear as despesas de 
transporte, alojamento e veteri-
nário, se necessário, nos casos 
de recolhimento de animais. A 
multa atual é de até R$ 577.

O novo texto do projeto 
de agora não proíbe o uso de 
carroças e transporte de cargas 
em áreas distantes do períme-
tro urbano, como as regiões de 
chácaras de recreio ou áreas 
rurais. O projeto também não 
afeta haras, corridas e salto de 
cavalo, hipismo, equoterapia, 
exposições e cavalgadas.

Se virar lei o valor da multa 
será de até R$ 630 e a charre-

te poderá ser apreendida caso 
não seja removida da via pública 
após a apreensão do animal. 
Caso deseje retomar a posse do 
animal o dono precisará “firmar 
declaração de que o animal 
será mantido em área rural e 
em local adequado, compatível 
com a natureza do animal, sen-
do proibida sua permanência 
em vias, logradouros públicos 
ou em locais de livre acesso 
ao público, tais como: praças, 
áreas verdes e de preservação 
permanente e, em áreas parti-
culares sem cercamento”.

A vereador Claudia de Giuli, 
autora da atual Lei afirma que 
“agora a Guarda Municipal terá 
parâmetros mais definidos na 
hora de fiscalizar”, explicou.

A Prefeitura vai continuar 
oferecendo canais para que 
os carroceiros impedidos de 
exercerem atividades de tração 
animal possam se qualificar, 
através de cursos profissiona-
lizantes.

Raphael FERRARI 
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AVC: a importância da rapidez 
do socorro e do diagnóstico

O AVC (Acidente Vascular 
Cerebral) é uma doença que 
ocorre de forma súbita, causa-
da pela formação de coágulos 
que interrompem o fluxo san-
guíneo cerebral (AVCi) ou por 
derramamento de sangue para 
o tecido cerebral (Derrame ou 
AVC hemorrágico). Por isso, 
quanto mais rápido o atendi-
mento, maiores as chances de 
evitar ou minimizar sequelas.

“Ao passar pela avaliação 
médica o quanto antes, o 
médico poderá interromper 
ou atenuar o processo de 
morte de neurônios, reduzin-
do assim a chance de morte 
ou sequelas, garantindo ao 
paciente uma recuperação 
mais rápida”, explica a médica 
neurologista Marina Mamede 
Pozo, do Austa Hospital, de 
Rio Preto.

O atendimento e a iden-

tificação rápida da doença, 
são uns dos pontos mais im-
portantes. No caso do Austa 
Hospital, a partir do momento 
em que o paciente chega ao 
hospital e a triagem identifica 
o caso como possível AVC, ele 
é atendido por um médico que 
solicita os exames necessários 
ao diagnóstico preciso. 

Neste processo, diversas 
equipes, como de radiologia, 
neurologia e neurocirurgia, são 
acionadas

Existem diversas terapias 
a serem realizadas, desde 
medicações (terapia trom-
bolítica) até atendimento em 
hemodinâmica (angiografia e 
trombectomia mecânica), a 
depender do caso.

A Camila Lopes, de 31 
anos, teve AVC em fevereiro 
deste ano e foi pega de sur-
presa com a doença, já que 
nunca havia tido nenhum indí-
cio antes. “Tive Covid e depois 
muita dor de cabeça. Ia na 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

SAÚDE

emergência direto tomar remé-
dio na veia, porque os remédios 
comuns já não cessavam a 
minha dor de cabeça. Até que 
um dia tive uma convulsão dor-
mindo e dois dias depois outra 
convulsão acordada e foi onde 
resolvi procurar um neuro. Fui 
diagnosticada com AVC hemor-
rágico”, explica.

Depois da doença identifi-
cada, Camila passou a tomar 
remédios e fez vários exames 
para tratamento e prevenção. 
“Hoje estou bem melhor, mas 
ainda continua fazendo acom-
panhamento com médico e 
exames. Ainda tenho dor de ca-
beça e também faço tratamen-
to para enxaqueca. Segundo os 
médicos, não estou imune de 
ter outro AVC, eles explicaram 
que por já ter tido uma vez, 
as chances de ter novamente 
existem”, ressalta.

Sintomas do AVC 
-  Os sintomas mais comuns 

do acidente vascular cerebral 
são a boca torta, traduzida pela 
assimetria do sorriso, dificul-
dade de andar ou movimentar 
o braço (não conseguindo 
abraçar por exemplo) ou falar 
uma mensagem ou música, 
sintomas que foram traduzidos 
na sigla S.A.M.U (Se não con-
seguir sorrir, abraçar ou cantar 
uma música, chame o Samu 
com urgência).

Porém, os sintomas podem 
ser variáveis, como tonturas, 
alteração no equilíbrio (“andar 
como bêbado”), dificuldade 
para falar e/ou entender, alte-
ração do movimento e/ou da 
sensibilidade em uma parte do 
corpo. Dor de cabeça intensa 
e súbita, alteração da visão, 
como visão dupla e/ou dificul-
dade para enxergar também 
podem ocorrer. Mais raramen-
te, de forma isolada, náusea/
vômito, dificuldade para engolir 
e/ou perda da consciência 
(desmaio).

Arquivo PESSOAL

TIPOS DE AVCS

Segunda principal causa de morte no país
A prevenção 
através do 
tratamento 

adequado dos 
fatores de risco é 

fundamental

“Infelizmente o AVC é a 
segunda causa de morte e 
principal causa de incapaci-
dade no país e pode afetar 
a população em proporção 
de uma pessoa afetada para 
cada quatro que sofrem o 
AVC. A doença ocorre, em 
sua maioria, por complica-
ções de doenças crônicas 
como hipertensão, diabetes, 
dislipidemia (colesterol alto), 
obesidade, sedentarismo e 
apneia do sono. Além disso, 
arritmias cardíacas, proble-
mas genéticos, uso de me-
dicações e até a infecção por 
vírus como visto na COVID 
19 podem levar a doença. 
Neste caso, a prevenção 
através do tratamento ade-
quado dos fatores de risco 
é fundamental”, explica a 
neurologista.

Tratamento  - O 
tratamento se divide em 
tratamento de fase aguda 
e linha de cuidado do AVC. 

Quando o evento acontece, 
procurar a emergência para 
acionamento do chamado 
“código AVC” é muito im-
portante.

No tratamento, como já 
dito, pode ser realizada a te-
rapia trombolítica, quando o 
paciente é atendido com até 
quatro horas e meia dos sin-
tomas e é feita a medicação 
para quebra do coágulo, ou 
a trombectomia mecânica.

“Normalmente, após o 
evento, o paciente fica in-
ternado por alguns dias para 
controle de pressão, glicemia 

e complicações que podem 
ocorrer, como sangramentos 
ou aumento da pressão in-
tracraniana. Além disso, há 
aumento do risco de infec-
ções como pneumonia por 
aspiração (engasgos), que 
devem ser tratadas de forma 
rápida e no início”, salienta a 
neurologista

São envolvidos diversos 
profissionais no processo e 
na reabilitação; Após a alta, 
manter acompanhamento 
com fonoaudiólogos, fisio-
terapeutas, neurologista e 
fisiatra é fundamental.

Existem dois tipos prin-
cipais:

- o AVC Isquêmico, mais 
comum, que ocorre quando 
um vaso que irriga o cérebro 
é bloqueado;

- AVC Hemorrágico, que 
ocorre devido à ruptura de 
um vaso sanguíneo, causan-
do sangramento dentro ou 
ao redor do cérebro.

Em Rio Preto Leite afirma que rejeição de Doria 
dificulta PSDB de retomar protagonismo no país

O governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite, afirmou 
em Rio Preto neste sábado, 6, 
que seu partido, o PSDB, não 
está rachado mesmo com as 
prévias que vão definir o nome 
do candidato da legenda para 
a presidência da República no 
próximo ano. Leite participou 
de evento promovido pelo ve-
reador Bruno Moura (PSDB) no 
bairro Dom Lafayete, no projeto 
social mantido pelo parlamen-
tar, o “Maquininha do Futuro”.

O governador gaúcho apro-
veitou a visita para marcar ter-
ritório em solo paulista, domi-
nado politicamente pelo grupo 
do governador do Estado João 
Doria (PSDB) que assim como 
Leite esteve há duas semanas 
em Rio Preto para viabilizar seu 
nome junto aos filiados na indi-
cação dos tucanos, que ocorre 
no fim deste mês.

Durante coletiva de impren-
sa Eduardo Leite afirmou que 
em um processo de disputa 
eleitoral as diferenças é que 
devem ser apresentadas, mas 

que isso não significa “que o 
que nos une não seja maior do 
que o que nos separa”.

“Tenho certeza que depois 
das prévias estaremos unidos 
para que a gente possa ter 
um partido que ofereça efe-
tivamente uma alternativa ao 
Brasil”, afirmou ao comentar 
a disputa com Doria.

Mesmo sendo da região sul 
do país e consciente da força 
do PSDB paulista na indicação 
de candidatos em qualquer 
eleição, Eduardo Leite vê com 
naturalidade a pretensão de 
Doria, no entanto, afirma que 
o governador de São Paulo 
apresenta rejeição o que di-
ficulta a “aspiração do PSDB 
de retomar o protagonismo no 
governo federal”.

“Sendo governador de São 
Paulo é natural que ele tenha 
sua atenção mais diretamente 
aqui vinculada. O que não é 
natural é justamente o que 
estamos observando. Tenho 
tido muitas adesões mesmo no 
Estado do governador que nos 
dão muita confiança de que 
a gente vai conseguir vencer 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARIessas prévias”, destaca.

O governador do Rio Grande 
do Sul tenta emplacar a ima-
gem que represente a terceira 
via no processo eleitoral do 
próximo ano. Segundo ele, o 
país vive uma polarização entre 
duas candidaturas, a do atual 
presidente Jair Bolsonaro e do 
ex-presidente Lula. Segundo 
Leite tudo o que o Brasil não 
precisa é de um terceiro candi-
dato que tenha a radicalização 
como pauta.

“A gente precisa de uma 
terceira via e não de um terceiro 
candidato para partir para uma 
briga nas mesmas formas. A 
gente aposta em outro caminho 
que promove conciliação con-
vergência e união. Isso tem sido 
muito bem recebido, inclusive 
aqui no Estado de São Paulo”.

Questionado se em caso de 
derrota nas prévias do PSDB o 
partido permanecerá unido em 
prol do indicado à presidência, 
Eduardo Leite disse que a po-
lítica deve ser uma “missão” e 
não um “projeto pessoal”.

“Tem que entender política e 

democracia como missão e se 
a gente está na política como 
missão, não pode estar por um 
projeto pessoal, uma aspiração 
pessoal. Dentro dos candidatos 
que estão buscando como al-
ternativas deve preponderar o 

diálogo e a busca de construção 
de pontes. Candidaturas com-
petitivas dentro do cenário do 
ano que vem”, destacou.

Perseguição
O governador do sul criticou 

o processo aberto pela comitiva 
estadual do PSDB que instau-
rou procedimento interno para 
apurar a conduta do vereador 
rio-pretense Bruno Moura. O 
vereador declarou apoio a Leite 
nas prévias do partido. Moura 
já perdeu todas as atividades 
no legislativo local e pode, em 
última instância, ser expulso do 
partido tucano. Ele é acusado 
de criticar publicamente, até 
com palavrões, o governador 
Doria. O processo de abertura 
de investigação tem aval do 
braço direito de Doria, secre-
tário estadual Marco Vinholi e 
do presidente da Assembleia 
Legislativa, Carlão Pignatari.

“Lamento a perseguição que 
se apresenta ao vereador Bruno 
Moura, o PSDB é um partido de 
história de democracia, liberda-
de de expressão nas opiniões. 
Vereador bruno mostra sua co-
ragem, posição. A sua coragem 
na intimidou diante de qualquer 
ameaça e tenho certeza que o 
PSDB vai superar essa infeliz 
pagina daqueles que querem 
ganhar a qualquer custo e com 
ferramentas não adequadas”.

Camila Lopes

Governado Eduardo Leite durante coletiva de imprensa
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A quantidade de 
assistências técnicas 
em relação aos 
celulares  é ínfi ma 

em grande parte do Brasil.
Dados da Anatel para o mês 
de jul/21, indicam que o 
Brasil terminou o mês com 
246,8 milhões de celulares e 
densidade de 115,63 cel/100 
hab.
O mês de jul/21 apresentou 
adições líquidas de 1,3 milhão 
de celulares.
O pré-pago apresentou 
adições líquidas 447 mil 
celulares. No pós-pago as 

Na modalidade pós-pago 
712.574 com 71,96% e no 
pré-pago 278.899 com 28,17% 
do mercado, sendo que na 
pessoa física 546.813/55,22%  
e 444.660/44,61%.

CELULAR: CAMPEÃO 
DE RECLAMAÇÕES

A insufi ciência de assistências 
técnicas dos principais 
fabricantes de celular 
provavelmente é um dos 
motivos por trás do grande 
numero de demandas do 
setor dos Procons. Dentro 
da categoria produtos os 
aparelhos celulares são os 
que mais preocupam os 
consumidores, segundo dados 
do DPDC (Departamento 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor), órgão vinculado 
ao Ministério da Justiça.
Entre os principais problemas 
relatados estão, falha na 
garantia, produtos entregues 
com defeito e falta de peças 
de reposição.
Além da baixa capilaridade de 
assistências técnicas no país, 
há fatores que justifi cam o 
grande numero de queixas de 
celulares. Evidentemente que 
não podemos desconsiderar 
o crescimento do consumo 
desses aparelhos, a omissão 
do varejo em assumir sua 
responsabilidade na solução 
de problemas, além da própria 
qualidade do produto.
O setor de telecomunicações 
através do aparelho de celular 
a quase 15 anos é o campeão 
de queixas dos Procons.

SEUS DIREITOS

O prazo para reclamar do mau 
funcionamento de um celular 
é de 90 dias. Esse é o período 
mínimo garantido pela lei. 
Mas em geral os fornecedores 
de aparelhos eletroeletrônicos 
oferecem garantia extra 
(contratual), normalmente de 
um ano. Nesse caso, o prazo 
para reclamar é o oferecido 

pelo fabricante.
Quando um produto 
apresenta defeito, o 
fornecedor tem até 30 dias 
para sanar o problema.
Se em um mês o aparelho não 
for consertado, o consumidor 
pode escolher entre trocar 
o produto por outro igual, 
em perfeitas condições de 
uso; a devolução imediata da 
quantia paga, atualizada e sem 
prejuízo de eventuais perdas 
e danos; ou o abatimento 
proporcional do preço.
Se não houver assistência 
técnica autorizada do 
fabricante em sua cidade, 
procure a loja onde comprou 
o aparelho; ela também é 
responsável pela resolução 
dos problemas de consumo.

MELHORAR A 
QUALIDADE DESSES 
SERVIÇOS, GARANTIR 
INFORMAÇÃO 
ADEQUADA E A 
PROTEÇÃO DE SEUS 
DADOS PESSOAIS 
ESTÃO ENTRE AS 
NOSSAS PRIORIDADES.

Os serviços de 
telecomunicações e de 
internet vêm passando por 
mudanças muito rápidas 
nos últimos anos. Em meio 
às inovações, nosso intuito 
é buscar a efetivação de 
seus direitos nos serviços 
“tradicionais” desse setor, 
orientando o consumidor 
para combater problemas 
frequentes, como a cobrança 
indevida em planos de 
telefonia móvel. Ao mesmo 
tempo, lutamos para 
garantir acesso adequado à 
internet, que se tornou um 
instrumento fundamental 
para a cidadania, e atuamos 
para consolidar os chamados 
“direitos digitais”, como a 
proteção de dados pessoais, 
informando e buscando a 
aprovação de leis que deem 
garantias nesse ambiente 
digital.  

O Procon-SP enviou ofício ao diretor da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) Paulo Rebello 
pedindo que a instituição fi scalize as operadoras e 

hospitais que usam o modelo verticalizado. Os planos de saúde 
verticalizados – aqueles em que a mesma empresa tem sua 
própria rede de serviços de saúde, como hospitais, clínicas, 
assistência domiciliar, centros de reabilitação, entre outros – têm 
crescido nos últimos anos e a agência reguladora deve garantir 
os interesses dos consumidores.
Para o Procon-SP, é papel da ANS atuar fi scalizando, inclusive, 
os hospitais que integram a estrutura desses planos. “É 
necessário fi scalizar se o modelo não resulta em prejuízo ao 
consumidor, uma vez que quanto menos o hospital gastar, 
sacrifi cando a qualidade do atendimento, melhor para a 
operadora, que reduz os seus custos”, afi rma Fernando Capez, 
diretor executivo do Procon-SP.
A verticalização estimula os planos de saúde a restringirem os 
serviços médicos ao quadro clínico da empresa, limitando os 
serviços contratados pelo consumidor, e pode comprometer 
a independência técnica do profi ssional da saúde. O próprio 
Tribunal de Contas da União, em suas auditorias, já apontou 
falta de transparência por parte das operadoras.
O modelo também afeta a competitividade e provoca 
concentração de mercado, reduz a qualidade do serviço e 
aumenta os custos em prejuízo do consumidor.
“Pode haver um confl ito de interesses em operadoras que 
possuem hospitais, por isso queremos provocar uma regulação 
da ANS com relação à verticalização do setor”, explica Capez.

Procon-SP envia 
ofício à ANS

Órgão de defesa do consumidor pede que a agência reguladora 
fi scalize os planos de saúde e hospitais que atuam de modo 

verticalizado

adições líquidas foram de 913 
mil celulares.

MOTIVOS 

Segundo a Telecom 
Inteligência em 
Telecomunicações em São 
José do Rio Preto existem 
cerca de 991.473 celulares 
uma densidade de 213,23 
cel.100 hab. A operadora 
TIM ocupa o primeiro 
lugar com 387.661/39,15%, 
Claro 282.583/28,54%, 
Vivo 191.285/19,32%, OI 
91.0441/9,19%. 



6
A

DOMINGO, 07 DE NOVEMBRO DE 2021

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

 Salão de Beleza e 
Barbearia  dos Motoristas

O Sindicato dos Motoristas de Rio Preto esta com 
se quadro completo de funcionários no seu Sa-

lão de Beleza e Barbearia para atender os rodoviários e 
seus dependentes.

O horário de funcionamento de segunda a sexta-feira 
é das 8 às 18 horas. E aos sábados das 8 às 12 horas. 

O telefone do sindicato para agendamento é o 17 
2137-9700.

a

Rancho de Pesca dos Frentistas 
volta a funcionar 100%

O   rancho de Pesca do Sindicato dos 
Frentistas de Rio Preto região 
que fica no município de Cardoso 
(127,2 Km de Rio Preto) volta a 

funcionar neste mês de novembro com 100% 
do seu espaço liberado pela prefeitura local.

Todas as restrições impostas por conta da 
pandemia da Covid-19 deixaram deixar de 
existir e com isso os oito ranchos poderão ser 
usando pelos frentistas e seus familiares. 

Prainha – outro ponto positivo é que a 
prainha que fica a poucos metros do Racho de 
Pesca da categoria está totalmente liberada 
também, com isso que gosta de diversão, 
lazer, descanso e pesca poderá agendar para 
ir para Cardoso novamente.

Para utilizar o espaço o frentista pode 
fazer a reserva por telefone 17 3219-9400 ou 
ir pessoalmente à sede do sindicato, Rua 
Eurides da Cruz, 164, Jardim Paraíso.

Piscina - No local existe uma piscina para 
atender a todos os usuários dos ranchos. 

O  f r e n t i s t a 
p o d e  f a z e r  a 
r e s e r v a  p o r 

t e l e f o n e 
1 7  3 2 1 9 - 9 4 0 0 

“

“

Entrega dos kits escolares do 
Sindalquim está acelerada

A   entrega dos kits escolares 2022 do 
Sindalquim estão sendo feitas de forma        
acelerada.  

A previsão inicial é entregar 5 mil Kits Escolares 
nesta nova campanha. 

A expectativa da diretoria do sindicato é concluir 
a entrega antes do final do mês de dezembro.

saiba mais
Torneio de Truco dos comerciários 

O Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comér-
cio) de Rio Preto e região realiza no próximo dia 19 o seu 
tradicional Torneio de Truco – a competição volta acontecer 
graças a liberação das atividades e o atual momento de con-
trole da pandemia da Covid-19.

Segundo Selma Ferrassoli, vice-presidente do sindicato, 
ao todo 24 duplas se inscreveram e vão participar do Tor-
neio que vai acontecer na noite do dia 19 no Clube Social 
do Sincomerciários – “O pessoal estava esperando ansioso 
por este campeonato de truco”, salientou Selma. A disputa 
começará 19 horas. 

Na noite do Torneio terá uma apresentação musical para 
animar todos os presentes.

Solidariedade – Mais uma vez o sindicato buscou unir 
seus eventos e atividades a solidariedade – cada dupla que 
vai participar do torneio doou uma caixa de leite (12 litros) 
como taxa de inscrição.  Por meio da campanha “Espalhando 
amor por aí” os itens serão doados e famílias e instituições. 

A Federação dos Traba-
lhadores nas Indústrias da 
Alimentação do Estado de 
São Paulo realizou na última 
quinta-feira (04) uma oficina 
de trabalho na sede do Sin-
dicato da Alimentação de Rio 
Preto com a participação de 
sindicalistas locais.

Segundo Antônio Gon-
çalves Filho, secretário de 
Relações Sindicais da Fe-
deração, um dos temas 
abortados foi a discussão 
sobre a importância da CIPA 
(Comissão Interna de Pro-
teção a Acidentes) e do 
dirigente sindical dentro das 
empresas.

“A maioria dos dirigentes 
entendem que a solução 
dos problemas deve ser 
feita pelo presidente, mas 
nós entendemos que é um 
trabalho em conjunto – tanto 
dos dirigentes que estão na 
empresa – quando da dire-
toria como uma forma geral 
– além do que o dirigente 
da empresa são os olhos do 
presidente no local de tra-
balho”, salientou Gonçalves.

Essa atividade já foi re-
alizada nos municípios de 
Araraquara e Matão a pre-
visão do sindicalista é que 
na próxima semana evento 
semelhante aconteça em 
Araçatuba.

Federação da 
Alimentação 
faz atividades 

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

Leite materno é fonte de saúde para 
recém-nascidos que necessitam de UTI

É certo que o leite 
materno é fonte 
inesgotável de saú-
de para os bebês 

recém-nascidos, no entanto, 
existem bebês que necessitam 
de internação na UTI neonatal 
com indicação de receber dieta, 
ou seja, o leite materno. Neste 
caso, pode acontecer da mãe 
ainda não ter produzido leite ou 
ter algum impeditivo para isso, é 
onde entra o trabalho do Banco 
de Leite de Rio Preto.

O Banco de Leite de Rio 
Preto é gerenciado pela Priscila 
Theodoro, que explicou ao DHo-
je como a demanda de doação 
ainda está baixa. “Atualmente 
contamos com 110 doadoras, 
o que dá em torno de 120 litros 
por mês, porém, o ideal seria 
que tivéssemos, pelo menos, 
180 litros por mês”.

Para ser doadora, a mãe 
precisa fazer um cadastro na 
entidade, por telefone ou pes-
soalmente, estar saudável (sem 
nenhuma suspeita de alguma 

doença) e precisa também 
estar amamentando o bebê de 
forma exclusiva (sem comple-
mentos). Em relação ao uso de 
medicamentos, é avaliado pelo 
corpo clínico do Banco de Leite, 
que também solicita exames de 
HIV, sífilis, hepatite A e B, sem 
nenhum custo.

Essas mães que fazem as 
doações recebem assistência 
do Banco de Leite, quanto à 
orientação de como retirar e 
armazenar o leite materno, e 
recebe um frasco por semana 
para a coleta do leite. Se a do-
adora for de Rio Preto, a equipe 
da entidade busca o frasco 
cheio na residência.

O leite recebido é armazena-
do e disponibilizado através das 
maternidades dos Hospitais, 
como é o exemplo do Hospital 
Austa. “A partir do momento 
em que o bebê é internado na 
UTI neonatal, tem a indicação 
da dieta.  O lactário do Hospital 
entra em contato com o Banco 
de Leite solicitando o alimento 
e, ao receber, faz o preparo do 
leite materno para fornecer ao 
bebê”, salienta Débora Speran-

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

Essas mães que fazem as doações recebem 
assistência do Banco de Leite

dio, enfermeira do setor mater-
no do Austa Hospital.

Débora também reforça 
que o hospital orienta as mães 
puérperas e com condições de 
amamentar, com informações 
importantes sobre a doação do 
leite materno e o trabalho es-
sencial prestado pelo Banco de 
Leite. “Além de conversarmos e 
explicarmos, também disponi-
bilizamos um folder explicativo 
que evidencia a importância do 
aleitamento materno e seus 
benefícios para a mãe e para 
o bebê. Também detalhamos 
sobre o funcionamento do 
Banco, requisitos de doação e 
como realizar a coleta”, conclui 
a enfermeira.

A Daniella Mosconi é mãe de 
duas crianças e é doadora de 
leite em Rio Preto. “Sempre tive 
a intenção e amamentar meus 
filhos. O Primeiro eu consegui 
amamentar, mas, como era 
tudo novo, eu não consegui ir 
atrás do Banco de Leite para 
doar. Quando veio meu segun-
do filho, conheci pessoalmente 
o Banco durante o exame de 
pezinho e, neste dia mesmo, eu 
já ordenhei, recebi os frascos e 
passei a ser doadora”.

Para mais informações sobre 
o Banco de Leite de Rio Preto, 
pode ligar no (17)3214-3422

Fotos: Divulgação

270 VAGAS

Instituto Alarme está 
com matrículas abertas

O Instituto Alarme 
está com matrículas 
abertas para os alu-

nos dos ensinos Fundamental 
I e educação Infantil. São ofe-
recidas 270 vagas divididas 
entre o colégio Helaine Mu-
nia (ensino Fundamental) e 
escola Samaúma (educação 
Infantil), além das vagas em 
oficinas no contraturno es-
colar. As matrículas, que são 
gratuitas, podem ser feitas 

até o dia 30 de novembro.
O colégio Helaine Munia 

oferece atendimento integral 
e alimentação para os alunos 
do Ensino Fundamental I, do 
1º ao 6º ano. No contraturno, 
os estudantes participam de 
oficinas de esportes, artes 
manuais, dança, teatro, mú-
sica, informática, horticul-
tura, judô e recreação. Já 
a escola Samaúma atende 
crianças de 1 a 5 anos (ma-
ternal e jardim) em dois perí-
odos, das 7h30 às 11h30 e 

Da REDAÇÃO das 13h30 às 17h30.
Para realizar a matrícula, 

os interessados devem fazer 
o agendamento da visita e 
uma entrevista socioeconô-
mica. Os telefones de contato 
são (17) 3226-4100, (17) 
3301-0064 e (17) 99713-
3055.

O Instituto Alarme é man-
tenedor do colégio Helaine 
Munia e da escola Samaúma 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação de 
São José do Rio Preto.

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

ACIRP-  Cristina Bassit, Álvaro Estrella, Roberto Tole-
do. Reinauguração do marco zero da praça Dom José 
Marcondes. 

CAFÉ COM FATIMA CRUZ - Maquiado, café expresso 
com leite, e wisk é beilles. Muito chic. Eu tenho vonta-
de de tomar Bailley. Já tomei namonha em uma festa de 
formatura.

ATAQUES RACISTAS -  O atacante do Crystal Palace, 
Wilfried Zara, foi vítima de ataques racista na internet. O 
jogador virou alvo após sua equipe vencer o Manchester 
City.

EMERGÊNCIA - O atacante Sergio Kun Agüero passou 
mal durante jogo do Barça e teve que deixar o campo 
em uma ambulância. O jogador sofreu uma arritmia car-
díaca.No palanque de autoridade, estava a autoridade maior 

de Rio Preto, o prefeito Edinho Araújo. A reinauguração 
do marco zero da praça foi acompanhada pelo padre da 
catedral, pelo vice-prefeito Orlando Bolçone, por verea-
dores (como Coronel Jean Charles), Kelvin Kaiser (pre-
sidente da Acirp), entre outros.

FUTEBOL-  São Paulo bate o Internacional e sonha com 
a Libertadores. Equipe paulista marca no começo do 
jogo, perde chance de ampliar, mas consegue os três 
pontos. Com o gol logo no primeiro ataque, o São Pau-
lo conseguiu no domingo (31) uma boa vitória contra o 
Internacional no estádio do Morumbi. A equipe paulista 
fez um grande jogo e poderia ter saído com um placar 
mais elástico, mas perdeu diversas chances de ampliar 
o resultado. Na foto Gabriel Sara abraçado pelo zagueiro 
Arboleda após anotar, contra o Inter, tanto que garantiu a 
vitória do São Paulo. Equipe agora é a 11ª no Brasileirão.

Lançamento de 
livro “A mão de 
Deus”, de Eliane 
Cruz Cegarra. O 
evento foi reali-
zado no Rio Pre-
to Automóvel 
Clube, coquetel 
5 estrelas.

Representando a família Tarraf e Acad, surge a bela  Najla

Amaury anuncia 
nova edição do 
Chocolate Gourmet 
Collection Amaury 
Jr, com a qualidade 
Munik chocolate. 
Com o sucesso em 
anos passados e 
chegada das fes-
tas de fi m de ano, 
a nova coleção é 
lançada. Os sabo-
res dos chocolates 
foram seleciona-
dos por Amaury e 
promete agradar a 
todos.

B-2

ARCD

ChoppFest destina renda à associação 
que cuida de crianças especiais

A 17ª edição do 
ChoppFest acon-
tece no próximo 
dia 27 de novem-

bro, em Rio Preto, no espaço 
Bartolomeu JK, das 12h às 
18h. Como todos os anos, 
a festa é organizada pelo 
Rotary Palácio das Águas e é 
beneficente. 

Este ano, a entidade bene-
ficiada será a ARCD (Associa-
ção de Reabilitação da Crian-
ça Deficiente) de Rio Preto, 
que existe desde dezembro 
de 2008 na cidade e é fruto 
de recursos arrecadados no 
Teleton 2007. 

A Associação tem como 
foco a reabilitação física e a 
inclusão social dos pacientes, 
buscando sempre levar uma 
melhor qualidade de vida a 
cada um. O orçamento da 
entidade é baseado em par-
cerias entre empresas, pre-

feituras e doadores mensais, 
no entanto, o gasto é alto, por 
isso, a diretoria do ChoppFest 
resolveu destinar toda a renda 
do evento em prol à conclusão 
da construção do sistema de 
energia fotovoltaica.

“A ChoppFest, apesar do 
seu caráter festivo, é conside-
rada um projeto de captação 
de recursos do Rotary Palácio 
das Águas. O lucro apurado 
da festa, é destinado, desde 
a sua criação, para ações e 
projetos humanitário definidos 
previamente pelos integrantes 
do clube. Nesse ano, a entida-
de beneficiada é a ARCD que, 
junto com o Rotary Palácio 
das Águas, está na 2a etapa 
de implantação do projeto de 
captação de energia fotovol-
taica. Quando concluído, esse 
projeto irá proporcionar uma 
redução significativa na conta 
de energia elétrica, otimizando 
os recursos da instituição”, 
explica o presidente Carlos 
Gianellini Netto.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Rotary X 
ChoppFest

A ideia da ChoppFest, se-
gundo a assessoria do clube, 
partiu de um integrante do Ro-
tary Palácio das Águas de des-
cendência alemã. “A ideia, na 
época, era realizar na cidade 
uma festa alegre, com música, 
chopp e a tradicional salsicha 

alemão. A ideia deu certo e a 
cidade abraçou a festa que foi 
crescendo, ao longo dos anos, 
até se tornar uma referência 
entre as festas beneficentes 
da região”, conta Carlos. 

O Rotary Club de Rio Preto 
Palácio das Águas, organizador 
da ChoppFest, é um clube de 
serviço ligado ao Rotary Inter-
nacional, organização não go-

vernamental com atuação em 
mais de 120 países. Os clubes 
de serviços têm o objetivo de 
formar líderes e desenvolver, 
de forma voluntária, trabalhos 
e ações que proporcionem o 
desenvolvimento social e hu-
mano das pessoas. “Normal-
mente, realizamos projetos de 
captação de recursos junto a 
iniciativa privada - como a Cho-

ppFest - e depois realizamos 
os projetos e ações em áreas 
como consolidação da paz e 
prevenção de conflitos; preven-
ção e tratamento de doenças; 
água, saneamento e higiene; 
saúde materno-infantil; edu-
cação básica e alfabetização; 
e desenvolvimento econômico 
comunitário e meio ambiente”, 
ressalta o presidente. 

Como regra, o Rotary sem-
pre procura ajudar entidades 
estabelecidas no município, 
que prestem serviços relevan-
tes à sociedade e que tenham 
uma gestão transparente dos 
seus recursos. “Por meio de 
projetos desenvolvidos junto 
às entidades é que ajudamos a 
comunidade a se desenvolver. 
Normalmente, as entidades 
procuram o Rotary para apre-
sentar suas ideias e deman-
das. Os associados analisam 
criteriosamente os projetos e 
dão ênfase àqueles que melhor 
se encaixam nos conceitos 
rotários”, conclui. 

Divulgação

LA´BRIZZA 

Comemoração traz Sheila Mello, Ivy Moraes, Bruno Bevan e Gian e Giovani
O empresário Suélio 

Ribeiro, diretor da 
LA´BRIZZA Cosmeti-

cs, organiza uma grande festa, 
dia 8 deste mês. Para comemo-
rar os dois anos da empresa, 
ele promove uma convenção e 
traz para a região a dupla Gian 
e Giovani, além da atriz e dan-
çarina Sheila Mello, da ex-BBB 
de 2020 Ivy Moraes e do ator 
Bruno Bevan, conhecido por 
sua atuação na novela a Dona 
do Pedaço.

Além dos artistas, a con-
venção da marca reunirá inspi-
radores da LA´BRIZZA e  mais 
de 60 distribuidores de todo o 
país.  Haverá ainda lançamento 
de novos produtos, palestras e 

treinamentos para os parceiros 
da LA´BRIZZA.  Os treinamentos 
e palestras para os profissionais 
da empresa começam no dia 7 
e se estendem até o meio-dia 
do dia 8, quando todos par-
ticiparão de um almoço, com 
show da dupla Gian e Giovani e 
a presença dos artistas.

O diretor da LA´BRIZZA 
adiantou que mais produtos 
serão lançados em breve pela 
marca, fruto de mais de 10 
anos de pesquisas e investi-
mentos.  “Estamos crescendo 
ano a ano, como o planejado, 
trabalhando muito e felizes com 
os resultados obtidos até aqui. 
Em breve, teremos toda a linha 
dermatológica, linha de esmal-
tes, cremes capilares e para 
corpo também.”, afirma Ribeiro.

Da REPORTAGEM
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Inês da Silva Molinari é pedagoga,
especialista em atividades cênicas , pós-
graduada em Psicopedagia, e estudante

de História.

         Buscando inovar na aprendizagem de português e matemática para os alunos do 3º ano B da Escola
Municipal  Carmen Nelita Anselmo Vettorazzo, desenvolvi um método baseado em minhas aulas de crossfit, o
protocolo Tabata. Ele é um método de treino intervalado de alta intensidade que foi desenvolvido pelo
pesquisador japonês Izumi Tabata, inicialmente para ser utilizado com a equipe de patinação de velocidade do
Japão.
             A proposta do método veio de trabalhar e desenvolver as aptidões cardiorrespiratória e de força/resistência
simultaneamente em um curto espaço de tempo trazendo de brinde um elevado gasto energético e a promessa de
elevar o que chamamos de EPOC (excesso de consumo de oxigênio pós exercício) que em teoria ajuda a queimar
mais gorduras. O treino Tabata em si tem uma duração total de 4 minutos, sendo 20 segundos realizando o
máximo de repetições de um exercício que conseguir e 10 segundos de descanso. Esse procedimento deve ser
repetido por oito vezes.
            Observando e praticando este treino pude perceber o estado de euforia, que a música que acompanha o
exercício traz aos alunos da academia e resolvi criar nas aulas um método que trouxesse este mesmo estado de
euforia, para que os alunos aprendessem e avançassem. Em 2020 antes de iniciar a aula, eu colocava a música e
aplicava a Tabata em Matemática, progressão numérica, dobro, triplo, construção da tabuada. Percebi que os
alunos estavam avançando no reconhecimento dos números, agilizando a escrita e melhorando o raciocínio. Os
alunos iam a loucura com o exercício e queriam quebrar os próprios recordes. Com o início da pandemia, utilizei
nas aulas on-line e o sucesso foi certo. Comecei a utilizar o exercício em todas as salas onde eu substituía como
forma de ver se dava resultado também, (levo minha caixa de som para todos os lugares onde eu posso fazer a
Tabata), e em todos os lugares os alunos amam realizar o exercício. Com o retorno presencial e a dificuldade de
aprendizagem dos alunos, resolvi inovar e trazer uma versão da Tabata utilizando as sílabas simples e complexas,
para que os alunos apropriassem-se do conhecimento e tivessem um avanço mais rápido. No som da música e ao
meu comando eles começam a escrita, tanto dos números e letras, previamente combinados e nas pausas da
música levantam o braço e dançam no ritmo da música. A cada 20 segundos eles praticam o exercício de forma
contínua e descansam por 10 segundos. A cada dia a letra deles melhora e conhecem mais as letras e números, já
que no final da aula é realizada uma atividade com as sílabas trabalhadas na Tabata e a melhora na apropriação do
conhecimento é simplesmente fantástica. O melhor de tudo é que consideram uma brincadeira e pedem pela
atividade.
 
 Inês da Silva Molinari, 
pedagoga, professora, do 3ºano B da E.M. Carmen Nelita Anselmo Vettorazzo, especial para o Hora do Recreio.

leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 219 - novembro de 2021

 Aula de matemática
A professora pergunta pro
Joãozinho:
- Joãozinho, se eu lhe der
dois gatos, mais dois gatos,
mais dois gatos, quantos
gatos você terá?
- Sete.
- Acho que o Joãozinho não
entendeu a pergunta. Eu lhe
dou dois gatos, mais dois
gatos, mais dois gatos. Com
quantos gatos você fica?
- Sete, professora.
- Vamos mudar a pergunta.
Eu lhe dou duas laranjas,
mais duas laranjas, mais
duas laranjas. Com quantas
laranjas você fica?
- Seis.
- Muito bem, Joãozinho!
Agora vamos voltar ao
exemplo dos gatos. Dois
gatos, mais dois gatos, mais
dois gatos: com quantos
gatos você fica?
- Sete.
- Mas por que sete,
Joãozinho?
- Porque eu já tenho um gato
em casa.

Projeto busca avançar na leitura e
escrita usando o método Tabata.

facebook.com/hrecreio

Escaneie o QRCode para 
assistir a professora 

Inês em ação praticando 
com seus alunosl

UM RECORDISTA RIO-PRETENSE
Desde 2018 o título de 

maior memorizador de datas 
comemorativas pertence 
ao rio-pretense e professor 
de artes de escola pública 
Leovaldo Lima, de 26 anos. 
O recorde está registrado no 
Ranking Brasil.

“Em 2015 descobri o 
Ranking Brasil pela internet 
e tive a ideia de memorizar 
alguma coisa e a primeira 
lista que eu fiz foi de nomes 
de celebridades e pessoas 
famosas. Mas, em 2017 eu 
resolvi mudar e como eu, por 
ser professor, sempre fazia o 
cabeçalho na lousa e colo-
cava o que se comemorava 
naquele dia, resolvi fazer a 
memorização de todas as 
datas comemorativas com 
relevância no calendário 
brasileiro. Em 2018 fui até 
Curitiba participar da prova 
e saí de lá com o troféu de 
maior memorizador de datas 

comemorativos do Brasil”, 
explica o recordista.

Leovaldo decorou e me-
morizou 394 datas do ca-
lendário brasileiro, sendo 
distribuídas durante todo o 
ano, ou seja, de 1 de janei-
ro a 31 de dezembro. “Meu 
processo de estudo foi bem 
simples: fiz uma lista no excel 
e passei a estudar. Estudei 
durante quase um ano e 
no final de 2018 fui fazer a 
prova”, comenta.

Até o momento ninguém 
bateu a marca do rio-pre-
tense e ele já pena em bater 
outros recordes. “Eu tinha 
um projeto de fazer recorde 
de fotos com camisetas di-

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

EDUCAÇÃO

ferentes. Precisaria de 500 
fotos. Comecei até a fazer 
e consegui 180 fotos com 
camisetas diferentes, mas aí 
veio a pandemia e eu resolvi 
adiar os planos”, ressalta.

Paralelo às aulas de artes, 
Leovaldo também vendia 
cartões comemorativos nos 
barzinhos noturnos de Rio 
Preto. “Eu criava os cartões e 
vendia. A gente estuda tanto, 
mas o que prevalece no fim é 
o senso comum. Todo mundo 
acha que o recordista ganha 
dinheiro ou prêmios batendo 
recordes, mas a verdade é 
que eu só consegui o troféu 
mesmo e ter o meu nome no 
ranking”, finaliza.

Meu processo de estudo foi bem simples: fiz 
uma lista no excel e passei a estudar. Estudei 
durante quase um ano e no final de 2018 fui 

fazer a prova

“

”

Arquivo P
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Professor de artes 
de escola pública 
Leovaldo Lima
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SEU PET

Alimentação natural traz mais benefícios 
do que a ração, orientam veterinários

E les são companhei-
ros fiéis. Muitas ve-
zes são considera-
dos parte da família 

e mimados como eternas 
crianças. Fonte de alegria 
doméstica, de amor incondi-
cional e de equilíbrio para o 
emocional e mental de seus 
tutores, os pets requerem cui-
dados especiais e é na dieta 
dos bichinhos de estimação 
que está ocorrendo mudanças 
visando ao bem-estar deles.

De olho na saúde de cães 
e gatos, seus donos estão 
migrando das rações industria-
lizadas para uma alimentação 
mais natural, muito mais 
benéfica.

“O cuidado com a alimen-
tação é muito importante para 
garantir a saúde de todos, 
inclusive do seu animal de 
estimação. Hoje estamos mais 
atentos, deixando de lado os 
produtos industrializados, evi-
tando transgênicos, corantes, 
conservantes e optando por 
alimentos naturais e mais sau-
dáveis no dia a dia”, explica a 
veterinária Raíssa Scarpelin.

Ela alerta para a importân-
cia de se evitar a obesidade, 
pois os bichinhos estão sujei-
tos a isso, tanto quanto um ser 
humano. “A obesidade tam-

bém é uma doença comum 
nos cães e isso tem causado 
mudança na alimentação dos 
pets. Cada vez mais estamos 
substituindo a ração industria-
lizada por algo caseiro. Isso é 
muito bom, porém, como é 
algo relativamente novo, muita 
gente tem dúvida sobre o que 
é alimentação natural para 
cães, como funciona e quais 
os seus benefícios”, ressalta.

Segundo Raíssa, a alimen-
tação natural é uma dieta 
balanceada, composta por 
ingredientes naturais e mini-
mamente processados que 
são preparados de forma 
caseira para suprir todas as 
necessidades do pet.

“O grande benefício desse 
tipo de dieta é proporcionar 
todos os nutrientes necessá-
rios e na quantidade ideal que 
o seu pet precisa, já que é 
feita de forma individualizada, 
pensada especialmente para 
cada animal. É uma ótima 
alternativa para auxiliar o tra-
tamento da obesidade, cães e 
gatos atópicos, ou seja, com 
alergia de certas proteínas e 
grãos”, destaca.

A veterinária frisa que a 
maior diferença entre a ali-
mentação natural e a ração é 
que a alimentação natural é 
uma forma de adaptar a co-
mida para melhorar a digestão 
e o aproveitamento dos nu-
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Alerta para ingestão de doces e chocolates

Muitas mamães e 
papais de Pets 
acabam cedendo 

aos olhares de vontade dos 
seus bichinhos e dão doces 
e chocolates, com o intuito 
de estar proporcionando 
prazer alimentício ao ani-
mal, no entanto, a veteriná-
ria adverte que tal descuido 
pode ser fatal.

“Não, o pet não pode co-
mer chocolate. Assim como 
muitos alimentos que nós 
ingerimos, eles podem fazer 

muito mal aos animais e, 
inclusive, ser letal”, orienta.

A especialista ainda frisa 
que o chocolate é altamente 
tóxico para os pets, devido a 
duas substâncias: a teobro-
mina e a cafeína.  Segundo 
ela, “qualquer quantidade 
de chocolate pode levar o 
bichinho à morte. A into-
xicação por chocolate em 
cachorros, por exemplo, 
está entre os tipos de enve-
nenamentos mais comuns 
na clínica de pequenos ani-
mais. Portanto, antes de dar 
qualquer coisa ao cachorro 
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trientes pelos cães. “Diferente 
das rações industrializadas, 
os ingredientes utilizados na 
alimentação natural passam 
por apenas dois tratamentos 
no seu preparo”, observa.

Raíssa afirma que a ali-
mentação natural serve para 
todos os pets. “Esse tipo de 
dieta é montada individual-
mente conforme as neces-
sidades de cada animal, ou 
seja, independente da raça, 
idade, porte ou problemas de 
saúde do seu peludo, poderá 
ser adaptada para o seu bichi-
nho”, argumenta.

Para tutores que não que-
rem optar pela alimentação 
natural por tempo, disposição 
e pelo fato de a ração ser uma 

alimentação mais rápida, exis-
tem várias formas de inserir 
alimentos naturais juntamente 
da ração, tanto oferecer como 
petiscos ou complemento ali-
mentar.

“Existem várias frutas e 
legumes que podem ser ofere-
cidos como petiscos ou agra-
dos em dias muito quentes, 
naturais ou congeladas, como: 
mamão, melão, banana, maçã, 
goiaba, manga, melancia, pera, 
pêssego, água de coco líquida 
ou mesmo congelada em forma 
de enriquecimento ambiental 
(não substituir por água pura). 
Nos legumes temos: batata 
doce, mandioquinha, brócolis, 
couve-flor, cenoura, ervilha, 
pepino, tomate, beterraba, 

Divulgação

ou gato, procure sempre sa-
ber se fará bem ou mal a ele. 
Diarreia, vômitos, alergias, 
obesidade e até intoxicação 
são algumas das consequên-
cias de oferecer comidas fora 
da dieta do animal”.

O chocolate é feito com 
amêndoas fermentadas e 
torradas provenientes do 
cacau. Para os humanos, 
essas substâncias são dige-
ridas de forma segura pelo 
organismo, mas, no caso dos 
animaizinhos, a história fica 
mais complexa.

“Para os animais há uma 

abobrinha/abóbora, chuchu, 
quiabo”, pondera.

A veterinária ainda com-

Diferente das rações industrializadas, os ingredientes 
utilizados na alimentação natural passam por apenas dois 

tratamentos no seu preparo

“

”

plementa alertando que cada 
pet tem suas necessidades 
específicas. “Por isso, a dieta 
deve ser construída em parce-
ria com um médico veterinário 
que conheça o histórico do 
seu animal, principalmente 
se ele tiver alguma doença 
crônica ou restrição alimentar. 
Antes de qualquer mudança 
na alimentação do seu pet, 
leve sempre em consideração 
uma avaliação com o veteri-
nário”, comenta.

A Adriana Romero é “mãe” 
de um cachorrinho maltês e 
adotou a alimentação natural 
há um ano e meio. “Meu pet 
tem oito anos, pesa 3kg e 
com a alimentação natural 
melhorou muito a pelagem, 
não tem mais as lágrimas áci-
das e outros aspectos, como 
cheiro, também melhoraram. 
Super indico”, afirma.

Raíssa Scarpelin

Adriana Romero é “mãe” de um cachorrinho maltês e ado-
tou a alimentação natural há um ano e meioRaíssa Scarpelin, veterinária

dificuldade de metaboliza-
ção, que é a transformação 
que as substâncias quími-
cas sofrem desde a sua 
ingestão até a digestão. As 
responsáveis por isso, são 
as metilxantinas, que estão 
presentes no chocolate, no 
café e no chá, por exemplo. 
Essas substâncias podem 
ser perigosas para os bichos, 
pois são facilmente absorvi-
das pelo estômago e intesti-
no e distribuídas por todo o 
corpo, com efeitos nocivos 
ao sistema nervoso central 
e ao coração”, finaliza.


