
Médico fala 
sobre cuidados 
no Dia Mundial 
de Combate a 

Diabetes
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Brasil é o segundo 
país que mais 

consome filmes e 
séries online

Divulgação

15 infrações de trânsito 
corriqueiras e desapercebidas

Sessões da Câmara 
acontecem na próxima 

terça-feira
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Os brasileiros estão em 2ª 
lugar entre os que mais utilizam 
serviços de streaming, somente 
atrás dos Estados Unidos. Alex 
Santos é casado com a Cássia 
Valsechi há três anos. O casal 
tem o hábito de assistir séries e 
já se atrasou para compromissos 
devido ao “vício”.       Pág.A6

Tereos abre 
81 vagas de 
emprego; 19 

delas em Tanabi
As vagas são efetivas, com 

salários compatíveis com o 
mercado. A Tereos oferece be-
nefícios como seguro de vida, 
vale alimentação, refeitório, 
programa de remuneração 
variável, previdência privada, 
auxílio fretado, plano de saúde 
e auxílio farmácia.    Pág.A6

Casos de maus-tratos contra mulher 
crescem até 44% nos últimos dois anos

EM CIDADES DO INTERIOR

De acordo com a Secretaria 
de Segurança Pública (SSP), o 
número de casos de maus-tratos 
contra as mulheres no interior do 
estado cresceu 44,5% em 2021 
comparando com 2020 e 37,6% 
em relação ao ano retrasado. 
Em dados absolutos, em 2019 
foram 191 casos, em 2020 
182 e este ano 263. Ex-pre-
sidente do Conselho Municipal 
do Direito das Mulheres de Rio 
Preto, Sônia Paz, explica que 
a Lei Maria da Penha tipifica 
todos os tipos de crimes contra 
as mulheres. São eles: físico, 
psicológico, sexual, patrimonial, 
moral e institucional.    Pág.A4

Plano Plurianual 
de R$ 9,6 bi 

será votado na 
terça-feira

A primeira sessão da Câ-
mara de Rio Preto na próxima 
terça-feira, 16, no período da 
manhã, será dedicada para a 
votação do mérito do projeto do 
Poder Executivo que trata sobre 
o Plano Plurianual até 2025.  O 
Plano estima receita líquida de 
R$ 9,6 bilhões .        Pág.A3

Projeto que cria 
multa para animal 
sem coleira na rua 

está na pauta
Projeto de lei que torna 

obrigatório o uso de coleiras 
em animais domésticos du-
rante passeio por vias públicas 
de Rio Preto volta a ser votado 
na sessão de terça-feira, 16, 
na Câmara de Rio Preto. A 
multa é de R$ 314,60, po-
dendo chegar a R$ 629,20, 
na de reincidência.   Pág.A3

LGPD completa 
um ano; saiba 
como a lei
se comporta

A coluna SOS Consu-
midor fala hoje sobre a 
LGPD (Lei Geral de Prote-
ção de Dados), que com-
pletou um ano mas ainda 
tem muito a caminhar para 
se tornar eficaz. Pág.A2

50% não dormem 
bem e 30% sofrem 
da apneia do sono
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Divulgação

A LGPD já completou um ano, 

corre o risco de não pegar?

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Em setembro, a 
LGPD (Lei Geral de 

Proteção de Dados) 

completou um ano 

de sua vigência. O principal 

objetivo da implementação dessa 

medida foi proteger a liberdade 

e a privacidade dos dados dos 

usuários de qualquer produto ou 

serviço no Brasil.

Mas, ainda é comum entre 

os usuários de serviços, o 

recebimento de e-mails, ligações 

ou até mesmo de mensagens 

de WhatsApp a partir de 

destinatários com os quais ele 

nunca possuiu uma relação.

E então vem a recorrente 

pergunta: por que determinada 

empresa está me ligando? O que 

faço para esses contatos serem 

sanados de uma vez por todas?

isso acontece por muitos 

fatores, mas um deles é a falta 

de conhecimento da própria 

população sobre a abrangência da 

LGPD.
O cidadão brasileiro precisa 

aprender a estar consciente e, 

além disso, começar a questionar 

as empresas sobre os motivos 

pelos quais elas querem ter 

acesso aos seus dados. Qual a 

fi nalidade? Como os dados serão 

armazenados? Posso optar pela 

não divulgação deles? Vocês irão 

pegar”?
Embora exista a ANPD 

(Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados), um órgão 

regulamentador responsável 

por fi scalizar como as empresas 

protegem os dados pessoais dos 

clientes, mas se  os consumidores 

não fi zerem a sua parte de se 

conscientizar e exigir seus direitos, 

a velocidade com que a LGPD 

será praticada plenamente será 

muito mais lenta.

O consumidor tem papel 

fundamental nessa fase, que a 

meu ver representa um avanço 

muito grande da sociedade com 

relação a maturidade tecnológica 

e a transparência na relação entre 

vendedor-consumidor.

Dessa forma, a primeira coisa 

que o consumidor precisa é 

conhecer seus direitos para poder 

exercê-los. Muitos consumidores 

não sabem que têm o direito, por 

exemplo, de solicitar a remoção/

eliminação dos seus dados 

pessoais desnecessários ao fi m de 

um tratamento, de uma prestação 

de serviços.
Ou, ainda, que tem o direito de 

solicitar a portabilidade de seus 

dados de um prestador de serviço 

a outro. Esses e outros direitos 

estão disponíveis abertamente na 

internet e podem ser consultados 

na íntegra.
O consumidor, na posição de 

titular de dados, deve saber 

que sendo o proprietário de 

seus dados, tem o direito de 

saber como e quem irá tratar 

seus dados, e isso aumenta o 

empoderamento do consumidor 

sobre seus próprios dados 

perante uma empresa. Esse 

empoderamento é fundamental 

na relação entre pessoa física e 

jurídica. O consumidor passa a 

escolher um prestador de serviço 

ou empresa não somente pelo 

produto ou serviço que necessita, 

mas também pela importância que 

essa empresa dá ao tratamento 

dos seus dados.

Importante destacar ainda que 

o consumidor pode, após ter 

quitado todas as pendências com 

a empresa, requisitar que seus 

dados sejam apagados do banco 

da instituição. Isso faz com que os 

empresários criem meios técnicos 

que permitam essa exclusão 

dos dados, desde que não haja 

motivos legais para mantê-los.

Essa e outras implementações 

técnicas são fundamentais para 

proteção dos dados dos clientes, 

evitando inclusive a probabilidade 

de exposição dos mesmos em um 

eventual ataque informático ou 

vazamento de dados.

Sanções previstas

Após período para adequação, 

desde 1º de agosto deste ano, as 

sanções pelo não cumprimento 

do que está previsto nos artigos 

52,53 e 54 da LGPD já podem 

ser aplicadas. Isso signifi ca 

que comerciantes, autônomos, 

profi ssionais liberais e qualquer 

um que fi zer mau uso dos dados 

dos seus clientes podem ser 

penalizados.

Para cobrar, é preciso conhecer

O principal benefício da LGPD 

para o consumidor é a segurança 

com que os dados pessoais do 

titular devem ser coletados e 

armazenados.
Contudo, os benefícios não são 

somente para os consumidores, 

mas também para as empresas 

que, ao se adequarem à LGPD, 

precisam cumprir uma série de 

requerimentos que garantam 

não só a proteção dos dados 

pessoais do consumidor, mas 

principalmente a proteção de seus 

sistemas informáticos.

Dessa forma, podem evitar não só 

o vazamento dos dados pessoais 

dos consumidores, mas possíveis 

cibercrimes e, consequentemente, 

indisponibilidade dos sistemas da 

empresa.
Por outro lado, a aplicação da lei 

requer investimento por parte das 

empresas, para adequar sistemas 

de informática, contratos e 

procedimentos internos, além de 

treinar e capacitar funcionários 

para lidar com solicitações de 

consumidores e da autoridade 

nacional de proteção de dados.

E o consumidor, por outro lado, 

precisa se informar, se atualizar e 

estar por dentro da lei e ter senso 

crítico para exigir e questionar 

quando a empresa não transmite 

essa segurança no tratamento dos 

seus dados.

Ao se responder a pergunta de quem é, para a lei, consumidor, 

quer se indicar, em última análise, em quais situações se aplicam 

as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC).
A defi nição legal de consumidor foi uma preocupação do CDC, que, 

logo no início, no artigo 2º, dispõe: “consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviços como destinatário 

fi nal”. O dispositivo seguinte, artigo 3º, estabelece que “fornecedor é 

toda pessoa física, jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 

bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços”.
É com base na conjugação das duas defi nições indicadas e no 

entendimento do que seja produto e serviço, que estão conceituados de 

modo bastante amplo nos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º, que, em regra, 

se conclui pela aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor.

Alguns exemplos irão auxiliar a compreensão, se o consumidor 

ou determinada fi rma compram  bens para revendê-los, não serão 

consumidores, pois não são destinatários fi nais do produto, como 

exige o artigo 2º. Se quando o consumidor  compra, para uso próprio, 

uma bicicleta de seu vizinho, que não é comerciante, não poderá, em 

relação a ele, querer aplicar as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor. Isso não signifi ca, que os consumidores acima  citados,   

não terão qualquer proteção jurídica nas suas relações, apenas deverão 

invocar outras leis e não o CDC, que, no geral, confere uma tutela mais 

ampla.
Embora o tema seja relativamente tranquilo quando se trata de 

consumidor pessoa física, que adquire produtos e serviços para uso 

próprio ou da família, há algumas controversas jurídicas no que diz 

respeito ao consumidor pessoa jurídica.

Não há dúvida de que a pessoa jurídica pode ser, por defi nição legal, 

consumidor. No entanto, parte dos juristas entende que o CDC 

não deve proteger a pessoa jurídica quando ela compra produtos e 

serviços para desenvolver sua atividade econômica. Argumenta-se que, 

normalmente, não há uma situação de inferioridade (fragilidade) com o 

vendedor e, além disso, ou comprador não seria destinatário econômico 

dos bens e serviços, vez que eles estariam vinculados à produção de 

outros bens e serviços. A controvérsia não atinge, é bom ressaltar, a 

pessoa física. 
A abordagem realizada até agora enfoca os conceitos básicos de 

consumidor e fornecedor, que se aplicam, especialmente, para a 

proteção concedida aos produtos e serviços defeituosos.

O CDC, em outras passagens, amplia sua proteção, conforme o assunto 

disciplinado, ou seja, pode ser aplicado, em diversas situações, para 

pessoas que nem mesmo adquiriram qualquer produto ou serviço 

(artigos 17 e 29). É o caso de Luiz, pedestre que vem a sofrer lesão 

em virtude de acidente de carro ocasionado por defeito de fabricação 

no freio. Luís pode utilizar-se das normas do CDC para requerer 

indenização pelos prejuízos sofridos. É o caso, tambem, dos danos 

ocasionados em razão de publicidade enganosa ou abusiva ou registro 

indevido em serviços de proteção ao crédito. A pessoa atingida, pode 

invocar a proteção do CDC, independentemente de haver contratado a 

compra de qualquer produto ou serviço anunciado na propaganda. 

Em síntese, é importante saber que o Código de Defesa do Consumidor 

não se aplica a qualquer situação. As defi nições de consumidor e 

fornecedor são fundamentais para indicar  a incidência ou não do CDC.

Quem é consumidor 

para a lei?

compartilhar esse material com 

alguém? São perguntas simples 

que podem forçar uma mudança 

de postura por parte dos 

prestadores de serviço.

A LGPD visa respaldar o 

consumidor, que é o proprietário 

dos dados, estabelecendo regras 

sobre a coleta, armazenamento, 

tratamento e compartilhamento 

de dados pessoais.

A lei tem como objetivo garantir 

a privacidade e a proteção desses 

dados pessoais, garantindo uma 

relação de transparência entre 

pessoas físicas e jurídicas.

Dados pessoais são todas 

as informações que podem 

identifi car um indivíduo, como 

nome, números de documentos, 

telefone, endereço, e-mail, entre 

outros.
Sendo assim, para empresas, 

consultórios médicos, 

supermercados ou qualquer 

pessoa que solicite os dados de 

seus clientes no momento de 

executar um serviço, é importante 

atentar-se às regras estabelecidas 

por esta lei, criando requisitos 

mínimos a serem observados 

na coleta, armazenamento e 

divulgação de informações 

pessoais.

A LGPD corre o risco de “não 

O casal 
Alex Santos 

e Cássia 
Valsechi 

tem o há-
bito de as-
sistir séries 

juntos 

Divulgação

IBIRÁ O Balneário de Ibirá realiza até amanhã (15), das 8h às 
18h, uma Feira de Artesanatos, Flores e Comidinhas. Pág.A4

Divulgação
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Divulgação

A LGPD já completou um ano, 
corre o risco de não pegar?

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Em setembro, a 
LGPD (Lei Geral de 
Proteção de Dados) 
completou um ano 

de sua vigência. O principal 
objetivo da implementação dessa 
medida foi proteger a liberdade 
e a privacidade dos dados dos 
usuários de qualquer produto ou 
serviço no Brasil.
Mas, ainda é comum entre 
os usuários de serviços, o 
recebimento de e-mails, ligações 
ou até mesmo de mensagens 
de WhatsApp a partir de 
destinatários com os quais ele 
nunca possuiu uma relação.
E então vem a recorrente 
pergunta: por que determinada 
empresa está me ligando? O que 
faço para esses contatos serem 
sanados de uma vez por todas?
isso acontece por muitos 
fatores, mas um deles é a falta 
de conhecimento da própria 
população sobre a abrangência da 
LGPD.
O cidadão brasileiro precisa 
aprender a estar consciente e, 
além disso, começar a questionar 
as empresas sobre os motivos 
pelos quais elas querem ter 
acesso aos seus dados. Qual a 
fi nalidade? Como os dados serão 
armazenados? Posso optar pela 
não divulgação deles? Vocês irão 

pegar”?
Embora exista a ANPD 
(Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados), um órgão 
regulamentador responsável 
por fi scalizar como as empresas 
protegem os dados pessoais dos 
clientes, mas se  os consumidores 
não fi zerem a sua parte de se 
conscientizar e exigir seus direitos, 
a velocidade com que a LGPD 
será praticada plenamente será 
muito mais lenta.
O consumidor tem papel 
fundamental nessa fase, que a 
meu ver representa um avanço 
muito grande da sociedade com 
relação a maturidade tecnológica 
e a transparência na relação entre 
vendedor-consumidor.
Dessa forma, a primeira coisa 
que o consumidor precisa é 
conhecer seus direitos para poder 
exercê-los. Muitos consumidores 
não sabem que têm o direito, por 
exemplo, de solicitar a remoção/
eliminação dos seus dados 
pessoais desnecessários ao fi m de 
um tratamento, de uma prestação 
de serviços.
Ou, ainda, que tem o direito de 
solicitar a portabilidade de seus 
dados de um prestador de serviço 
a outro. Esses e outros direitos 
estão disponíveis abertamente na 
internet e podem ser consultados 
na íntegra.
O consumidor, na posição de 
titular de dados, deve saber 
que sendo o proprietário de 
seus dados, tem o direito de 
saber como e quem irá tratar 
seus dados, e isso aumenta o 
empoderamento do consumidor 
sobre seus próprios dados 
perante uma empresa. Esse 
empoderamento é fundamental 
na relação entre pessoa física e 
jurídica. O consumidor passa a 
escolher um prestador de serviço 
ou empresa não somente pelo 
produto ou serviço que necessita, 
mas também pela importância que 
essa empresa dá ao tratamento 
dos seus dados.
Importante destacar ainda que 
o consumidor pode, após ter 
quitado todas as pendências com 
a empresa, requisitar que seus 
dados sejam apagados do banco 
da instituição. Isso faz com que os 
empresários criem meios técnicos 

que permitam essa exclusão 
dos dados, desde que não haja 
motivos legais para mantê-los.
Essa e outras implementações 
técnicas são fundamentais para 
proteção dos dados dos clientes, 
evitando inclusive a probabilidade 
de exposição dos mesmos em um 
eventual ataque informático ou 
vazamento de dados.

Sanções previstas
Após período para adequação, 
desde 1º de agosto deste ano, as 
sanções pelo não cumprimento 
do que está previsto nos artigos 
52,53 e 54 da LGPD já podem 
ser aplicadas. Isso signifi ca 
que comerciantes, autônomos, 
profi ssionais liberais e qualquer 
um que fi zer mau uso dos dados 
dos seus clientes podem ser 
penalizados.

Para cobrar, é preciso conhecer
O principal benefício da LGPD 
para o consumidor é a segurança 
com que os dados pessoais do 
titular devem ser coletados e 
armazenados.
Contudo, os benefícios não são 
somente para os consumidores, 
mas também para as empresas 
que, ao se adequarem à LGPD, 
precisam cumprir uma série de 
requerimentos que garantam 
não só a proteção dos dados 
pessoais do consumidor, mas 
principalmente a proteção de seus 
sistemas informáticos.
Dessa forma, podem evitar não só 
o vazamento dos dados pessoais 
dos consumidores, mas possíveis 
cibercrimes e, consequentemente, 
indisponibilidade dos sistemas da 
empresa.
Por outro lado, a aplicação da lei 
requer investimento por parte das 
empresas, para adequar sistemas 
de informática, contratos e 
procedimentos internos, além de 
treinar e capacitar funcionários 
para lidar com solicitações de 
consumidores e da autoridade 
nacional de proteção de dados.
E o consumidor, por outro lado, 
precisa se informar, se atualizar e 
estar por dentro da lei e ter senso 
crítico para exigir e questionar 
quando a empresa não transmite 
essa segurança no tratamento dos 
seus dados.

Ao se responder a pergunta de quem é, para a lei, consumidor, 
quer se indicar, em última análise, em quais situações se aplicam 
as normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC).
A defi nição legal de consumidor foi uma preocupação do CDC, que, 
logo no início, no artigo 2º, dispõe: “consumidor é toda pessoa física ou 
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviços como destinatário 
fi nal”. O dispositivo seguinte, artigo 3º, estabelece que “fornecedor é 
toda pessoa física, jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 
serviços”.
É com base na conjugação das duas defi nições indicadas e no 
entendimento do que seja produto e serviço, que estão conceituados de 
modo bastante amplo nos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º, que, em regra, 
se conclui pela aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor.
Alguns exemplos irão auxiliar a compreensão, se o consumidor 
ou determinada fi rma compram  bens para revendê-los, não serão 
consumidores, pois não são destinatários fi nais do produto, como 
exige o artigo 2º. Se quando o consumidor  compra, para uso próprio, 
uma bicicleta de seu vizinho, que não é comerciante, não poderá, em 
relação a ele, querer aplicar as disposições do Código de Defesa do 
Consumidor. Isso não signifi ca, que os consumidores acima  citados,   
não terão qualquer proteção jurídica nas suas relações, apenas deverão 
invocar outras leis e não o CDC, que, no geral, confere uma tutela mais 
ampla.
Embora o tema seja relativamente tranquilo quando se trata de 
consumidor pessoa física, que adquire produtos e serviços para uso 
próprio ou da família, há algumas controversas jurídicas no que diz 
respeito ao consumidor pessoa jurídica.
Não há dúvida de que a pessoa jurídica pode ser, por defi nição legal, 
consumidor. No entanto, parte dos juristas entende que o CDC 
não deve proteger a pessoa jurídica quando ela compra produtos e 
serviços para desenvolver sua atividade econômica. Argumenta-se que, 
normalmente, não há uma situação de inferioridade (fragilidade) com o 
vendedor e, além disso, ou comprador não seria destinatário econômico 
dos bens e serviços, vez que eles estariam vinculados à produção de 
outros bens e serviços. A controvérsia não atinge, é bom ressaltar, a 
pessoa física. 
A abordagem realizada até agora enfoca os conceitos básicos de 
consumidor e fornecedor, que se aplicam, especialmente, para a 
proteção concedida aos produtos e serviços defeituosos.
O CDC, em outras passagens, amplia sua proteção, conforme o assunto 
disciplinado, ou seja, pode ser aplicado, em diversas situações, para 
pessoas que nem mesmo adquiriram qualquer produto ou serviço 
(artigos 17 e 29). É o caso de Luiz, pedestre que vem a sofrer lesão 
em virtude de acidente de carro ocasionado por defeito de fabricação 
no freio. Luís pode utilizar-se das normas do CDC para requerer 
indenização pelos prejuízos sofridos. É o caso, tambem, dos danos 
ocasionados em razão de publicidade enganosa ou abusiva ou registro 
indevido em serviços de proteção ao crédito. A pessoa atingida, pode 
invocar a proteção do CDC, independentemente de haver contratado a 
compra de qualquer produto ou serviço anunciado na propaganda. 
Em síntese, é importante saber que o Código de Defesa do Consumidor 
não se aplica a qualquer situação. As defi nições de consumidor e 
fornecedor são fundamentais para indicar  a incidência ou não do CDC.

Quem é consumidor 
para a lei?

compartilhar esse material com 
alguém? São perguntas simples 
que podem forçar uma mudança 
de postura por parte dos 
prestadores de serviço.
A LGPD visa respaldar o 
consumidor, que é o proprietário 
dos dados, estabelecendo regras 
sobre a coleta, armazenamento, 
tratamento e compartilhamento 
de dados pessoais.
A lei tem como objetivo garantir 
a privacidade e a proteção desses 
dados pessoais, garantindo uma 
relação de transparência entre 
pessoas físicas e jurídicas.
Dados pessoais são todas 
as informações que podem 
identifi car um indivíduo, como 
nome, números de documentos, 
telefone, endereço, e-mail, entre 
outros.
Sendo assim, para empresas, 
consultórios médicos, 
supermercados ou qualquer 
pessoa que solicite os dados de 
seus clientes no momento de 
executar um serviço, é importante 
atentar-se às regras estabelecidas 
por esta lei, criando requisitos 
mínimos a serem observados 
na coleta, armazenamento e 
divulgação de informações 
pessoais.

A LGPD corre o risco de “não 
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ESTADO

A segunda sessão da Câ-
mara Municipal de Rio Preto 
na terça-feira, 16, no período 
da tarde, tem 11 propostas 
para serem analisadas: cinco 
vetos, quatro projetos de lei, 
um projeto de resolução e 
uma proposta de emenda à 
Lei Orgânica. Esta, de auto-
ria de Renato Pupo (PSDB), 
trata do comparecimento dos 
secretários em reuniões das 
Comissões Permanente do 
Legislativo.

Os vetos são totais e pre-
cisam dos votos da maioria 
absoluta do Plenário para que 
sejam rejeitados. São eles: 
ao projeto de João Paulo Rillo 
(Psol) que institui o Programa 
de Renda Básica de Cidadania 
Emergencial; ao projeto de 
Renato Pupo que dispõe sobre 
a dação em pagamento de 
móveis como modalidade de 
extinção de créditos tributá-
rios municipais em épocas de 
calamidade pública; ao projeto 
de Cláudia de Giuli (MDB) que 
altera o Código de Posturas da 
cidade e ao projeto de Jorge 
Menezes (PSD) e Anderson 
Branco (PL) que isenta os 
munícipes do IPTU dos meses 
de março e abril como medida 
de combate aos efeitos da 

pandemia da Covid-19.
Os projetos de lei são: de 

Cláudia de Giuli, em segunda 
discussão, que obriga o uso 
de coleiras para animais do-
mésticos em vias públicas; de 
Francisco Ruel Júnior (DEM), 
em segunda votação, que 
determina a divulgação dos 
estoques das farmácias públi-
cas no site da Prefeitura; de 
Odélio Chaves (Progressistas), 
também em segunda análise, 
que institui no calendário ofi-
cial do município a semana 
de evangelização; e de Fábio 
Marcondes, subscrito pelo 
vereador Rossini Diniz (PL), 
que trata da determinação e 
sinalização de trânsito para o 
embarque e desembarque de 
passageiros por carros de apli-
cativos em frente a shoppings 
centers, hospitais, terminais 
rodoviários e aeroportos.

Ambos os projetos de Re-
solução que devem ser dis-
cutidos nesta sessão são do 
presidente da Casa, Pedro 
Roberto (Patriota). Um corrige 
no Regimento Interno um erro 
na redação do artigo que trata 
sobre o uso de mídias digitais 
durante o uso da Tribuna Livre. 
O outro dispõe sobre a divul-
gação digital de informações 
sobre animais disponíveis para 
adoção.

Raphael FERRARI 

MAIS 2 ANOS

Com previsão de R$ 9,6 bi, 
Plano Plurianual será votado

A primeira sessão da Câ-
mara de Rio Preto na próxi-
ma terça-feira, 16, no perío-
do da manhã, será dedicada 
para a votação do mérito do 
projeto do Poder Executivo 
que trata sobre o Plano Plu-
rianual do município para o 
período de 2022 à 2025.  O 
Plano estima receita líquida 
de R$ 9,6 bilhões para os 
próximos quatro anos.

O Plano determina ações 
de médio prazo em progra-
mas, indicadores e montan-
tes financeiros pré-estabele-
cidos para serem investidos 
pelo poder público municipal 
ao longo de quatro anos. 
O Plano abrange os três 
últimos anos do mandato 
dos prefeitos em exercício 
e o primeiro ano da próxima 
administração municipal. É 
previsto pela Constituição 
Federal.

Na semana passada, 
quando da aprovação da 
legalidade do projeto, os 
vereadores Pedro Roberto 
Gomes (Patriota), Renato 
Pupo (PSDB) e João Paulo 
Rillo (Psol) incluíram no 

texto original 28 emendas. 
As emendas indicadas pelos 
vereadores pedem obras 
específicas, serviços, progra-
mas para inclusão no plane-
jamento orçamentário. Elas 
podem ou não ser acatadas 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB).

Além de prever quase R$ 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

PETS

Projeto que multa animal sem coleira 
na rua retorna para última votação

Projeto de lei que torna 
obrigatório o uso de coleiras 
em animais domésticos du-
rante passeio por vias públicas 
de Rio Preto volta a ser votado 
na sessão de terça-feira, 16, 
na Câmara de Rio Preto. A 
proposta, que já foi aprovada 
quanto a legalidade, deter-
mina que todo animal que 
estiver sendo conduzido por 
ruas da cidade deverá usar 
coleira e guia “adequadas ao 
seu tamanho e porte, e ser 
conduzido por pessoas com 
idade e força suficiente para 
controlar os movimentos do 
animal.”

De autoria da vereadora 

Claudia de Giuli (MDB), de-
fensora das causas animais, 
consta na proposta que cães 
de portes médio, grande e 
gigante deverão estar sempre 
sob o uso de guia curta de 
condução. São considerados 
médios animais de 36 a 49 cm 
e de 15 a 25 kg; os grandes 
têm de 50 a 69 cm e de 25 a 
45 kg; já os gigantes têm aci-
ma de 70 cm e de 45 a 60 kg.

Caso vire lei o dono de 
animal que for flagrado sem 
estar com coleira em seu ani-
mal pode receber multa de 5 
Unidades Fiscais do Município 
(UFMs), equivalente a R$ 
314,60, podendo chegar a 
R$ 629,20, em caso de rein-
cidência.

Raphael FERRARI 

CÂMARA

2022 A 2025

10 bilhões de recursos para 
os próximos quatro anos o 
Plano Plurianual da Prefeitura 
estima que o IPTU vai gerar 
R$ 231 milhões aos cofres 
da Prefeitura no próximo ano, 
valor que atingirá R$ 256 mi-
lhões em 2025. Em relação 
ao recolhimento da parte 
repassada do IPVA estadual, 

Plano Plurianual é destaque da sessão de terça-feira, 16

Rio Preto deve receber em 
2022 total de R$ 157 mi-
lhões, valor que chegará a R$ 
173 milhões em 2025.

Assim como as receitas as 
despesas também aumen-
tarão nos próximos quatro 
anos. O gasto total no próxi-
mo ano pela administração 
direta e indireta da Prefeitura 
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Faltando dois meses para 
encerrar o ano de 2021, o Es-
tado de São Paulo já superou 
o número anual de empresas 
abertas na série histórica reali-
zada desde 1998. No montante 
de constituições registradas 
pela Junta Comercial do Esta-
do de São Paulo (JUCESP), o 
estado alcançou a marca de 
236.008 novos empreendi-
mentos.

Segundo a autarquia, ligada 
à Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico (SDE), compara-
do a todo ano de 2019, período 
com, até então, maior número 
de constituições registradas nos 
últimos 23 anos, 2021 apresen-
ta uma alta de 5,08% de novas 
empresas abertas.

O resultado positivo é reflexo 
da consonância entre as ações 
do Governo de SP para fomen-
tar o empreendedorismo e de 
ferramentas ligadas à tecnolo-
gia implantadas pela JUCESP 
para melhorar o ambiente de 
negócios cujo objetivo visa à 
retomada do crescimento da 
economia no estado em meio à 
crise desencadeada pela pande-
mia do Coronavírus.

O recorde anual de abertu-
ra de empresas se deu após 
serem registradas em outubro 
corrente, 25.229 constituições. 
O número representa o melhor 
mês de outubro na série histó-
rica e o quarto melhor resultado 
em 2021.

Recorde na capital
Seguindo a tendência do 

estado, a capital paulista tam-
bém registrou com o resultado 
de outubro, o maior número 
anual de empresas abertas nos 
últimos 23 anos: 99.143 novas 
constituições. O total nestes 
dez meses de 2021 é de apro-
ximadamente 4,58% superior 
ao registrado em 2019 quando 
foram computadas 94.795 
empresas abertas na cidade, 
também maior número de em-
presas constituídas na ocasião.

Em outubro, a cidade de São 
Paulo registrou 11.046 consti-
tuições. O resultado é também 
o melhor resultado no mês de 
outubro em toda série histórica 
e o terceiro melhor número de 
empresas abertas em 2021.

Jucesp registra 
recorde de 

empresas abertas 
dos últimos 23 anos
Da REDAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou nesta quinta-feira, 
11, em evento no Palácio 
do Planalto, que o governo 
decidiu desonerar a folha de 
pagamentos de 17 setores da 
economia brasileira por mais 
dois anos.

Nesta quarta o deputado 
federal Marcelo Freitas (PSL-
-MG) protocolou na Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara um relatório 
favorável ao projeto de lei que 
prorroga a desoneração.

Esses 17 setores são os 
que mais empregam na eco-
nomia brasileira.A desonera-
ção venceria no fim deste ano.

Defensores do texto vêm 
argumentando que, sem a 
desoneração, os setores te-
riam dificuldade em manter 
empregos, o que agravaria a 
crise econômica.

Bolsonaro anunciou a pror-
rogação após se reunir com 
representantes do setor pro-
dutivo, no Palácio do Planal-
to. Ele discursou durante o 
lançamento de um programa 
de combate à fome. Ao falar 
da desoneração, o presidente 
lembrou que “emprego é ali-
mentação”.

“Quando se fala em ali-
mentação, emprego é ali-
mentação. Quem não tem 
emprego, tem dificuldade de 
se alimentar, obviamente. 
Reunido com a Tereza Cristina 
[ministra da Agricultura], com 
o nosso prezado ministro Paulo 
Guedes [Economia] e mais 
de uma dezena de homens 
e mulheres representante do 
setor produtivo do Brasil, re-
solvemos prorrogar por mais 
dois anos a questão que tem 
a ver com a desoneração da 
folha”, afirmou Bolsonaro.

Bolsonaro diz que vai 
manter desoneração 

da folha
Da REDAÇÃO

é estimado em R$ 2,28 bi-
lhões, valor que atingirá R$ 
2,55 bilhões em 2025.

Saúde e Educação são 
as duas áreas com maiores 
investimentos no período 
entre 2022 e 2025 dentro do 
Plano Plurianual. Serão gas-
tos R$ 1,9 bilhão na saúde e 
R$ 1,8 bilhão com educação.

Segunda sessão de terça-feira conta com 11 propostas

Divulgação
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Interior registra aumento de 44,5% em 
casos de maus-tratos contra mulheres
De acordo com o site oficial 

da Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) do Estado, o nú-
mero de casos de maus-tratos 
contra as mulheres no interior 
do estado cresceu 44,5% em 
2021 comparando com 2020 
e 37,6% comparando com 
2019.

Em dados absolutos, em 
2019 foram 191 casos de 
maus-tratos registrados; em 
2020 caíram para 182 e em 
2021 aumentaram novamente 
para 263.

Os números continuam su-
bindo quando diz respeito à da-
nos, quando em 2019 foram 
496 queixas, em 2020 man-
teve a média ficando em 486 
e em 2021 subiu para 572, 
um aumento de 17,6% com-
parando com 2020 e 15,3% 
comparando com 2019.

Já em relação às invasões 
domiciliares, o aumento foi 
menor. Em 2021 foram 211 
casos de invasões e em 2020 
foram registradas 190, alta 
de 11%. Em 2019 a média 
também se manteve, com 

196 ocorrências de invasão, 
aumento de 7,6% comparando 
com 2021.

Existem outras agressões 
na planilha da SSP, como, por 
exemplo, homicídio doloso, 
feminicídio, homicídio culposo, 
lesão corporal culposa, calú-
nia-injúria-difamação, cons-
trangimento legal, ameaça, 
estupro consumado, estupro 
tentado, estupro vulnerável 
consumado e estupro vulne-
rável tentado.

Somando todos esses cri-
mes, o ano de 2019 foi o mais 
violento com 68.917 ocorrên-
cias, mas em seguida já apa-
rece 2021 com 64.356 e em 
terceiro lugar o ano de 2020 
com 61.171. Todos os dados 
comparados dizem respeito aos 
meses de janeiro a setembro de 
cada ano.

A assistente social e ex-pre-
sidente do Conselho Municipal 
do Direito das Mulheres de Rio 
Preto, Sônia Paz, explica que 
a Lei Maria da Penha tipifica 
todos os tipos de crimes contra 
as mulheres. São eles: físico, 
psicológico, sexual, patrimonial, 
moral e institucional.

“Primeiramente precisamos 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

VIOLÊNCIA

explicar que violência é toda e 
qualquer forma de opressão. 
São ações, pensamentos e 
sentimentos que reduzem a 
mulher a uma ‘coisa’. É o 
movimento de ‘coisificar’ tudo 
e, quando isso acontece, o 
agressor se acha no direito de 
manipular esta mulher/coisa”, 
explica Sônia.

Segundo uma pesquisa re-
alizada pela ONU (Organização 
das Nações Unidas), o Brasil 
é o 5º país mais violento do 
mundo, ficando atrás somen-
te de El Salvador, Colômbia, 
Guatemala e Rússia. “A maioria 
das mulheres violentadas é 
da classe trabalhadora e mais 
de 50% são negras”, afirma a 
assistente social.

Ainda segundo a pesquisa 
da ONU, 25% dos seres hu-
manos que habitam o mundo, 
naturalizam a violência. “O ser 
humano tem a cultura da vio-
lência. Para a desconstrução da 
violência, precisamos primeiro 
desconstruir a naturalização 
ela”, ressalta.

Vale ressaltar que a violên-
cia contra a mulher tem o seu 
ciclo, conforme detalha Sônia. 
“A primeira fase é o agressor 

isolar essa mulher; a segunda 
é a agressão física e a tercei-
ra é o arrependimento. Ele 
pede desculpa, diz que estava 
nervoso e que nunca mais vai 
fazer aquilo. A mulher se acha 
culpada e pensa que pode ter 
dado algum motivo para ele agir 
daquele jeito, por isso, acaba 
perdoando e o ciclo recomeça”.

Em Rio Preto há a Delegacia 

de Defesa da Mulher (DDM) 
e também a Ronda Maria da 
Penha, feita pela Guarda Civil 
Municipal (GCM). Segundo 
os últimos dados divulgados 
da Polícia Militar, de janeiro a 
outubro deste ano, 82 homens 
agressores foram presos. Nove 
a mais do que todo o ano de 
2020, quanto 73 foram parar 
atrás das grades.

Sobre a Ronda Maria da 
Penha da GCM, a demanda 
vem aumentando a cada dia. 
A corporação registra cerca de 
90 novos pedidos por mês de 
medidas protetivas e em torno 
de 20 pedidos de cancelamen-
to da mesma.

O telefone para denúncia de 
violência contra a mulher é o 
180 e o da GCM é 163.
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TURISMO

Ibirá sedia feira de 
artesanatos até 15 

de novembro

O Balneário de Ibirá realiza 
de 13 a 15 de novembro, das 
8h às 18h, uma Feira de Arte-
sanatos, Flores e Comidinhas. 
O evento conta com o apoio da 
Prefeitura Municipal de Ibirá e 
Diretoria da Divisão de Desen-
volvimento e Turismo da cidade. 
Durante os três dias de feira, os 
visitantes terão a oportunidade 
de conhecer peças de artesa-
nato local e regional e adquirir 
plantas a preços especiais.

Artesãos da região irão expor 
produtos como: louças de Porto 
Ferreira, com pratos a partir 
de R$20,00; tapetes em tear 
a partir de R$19,00, panos 
de prato a partir de R$12,00,  
aromatizadores a partir de 
R$50,00, velas aromatizadas 
a partir de R$20,00,  almo-
fadas decorativas a partir de 
R$30,00.

A Feira também conta com 
exposição de trabalho em ma-
deira e argila, canecas persona-

lizadas, sousplat e acessórios 
para mesa posta, bijuterias e 
imagens sacras.

Ainda no Balneário os par-
ticipantes poderão visitar um 
espaço gourmet com o famoso 
pão com linguiça espalmada, 
queijos meia cura, requeijão e 
da Serra da Canastra,  cachaça 
artesanal, pão de mel, palha 
italiana, pipocas gourmet, 
acarajé, balas de coco gelada 
e chopp geladinho.

Além da gastronomia e do 
artesanato, as flores ganham 
destaque durante os três dias 
de eventos.

Serviço:

Feira de Flores, Artesanatos 
e Comidinhas

Dias 13, 14 e 15 de no-
vembro – das 08h às 18h

Local: Balneário Ibirá

Entrada gratuita.

Da REDAÇÃO
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Além da gastronomia e do artesanato, as flores ganham destaque 

FIQUE ATENTO

Veja 15 infrações de trânsito comuns mas 
ignoradas pela maioria dos motoristas

O Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) é bastante 
extenso e traz inúmeras infra-
ções que, em muitos casos, 
os motoristas sequer têm 
ciência. O DHoje conversou 
com o inspetor da Polícia 
Rodoviária Federal de Rio 
Preto, Flávio Catarucci, e fez 
um compilado com 15 tipos 
de infrações não tão comuns 
que podem gerar multas ao 
infrator.

O inspetor explica que 
todas as infrações têm mo-
tivo. “Os motoristas sabem 
de todas as infrações ou, 
pelo menos, deveriam saber, 
pois aprenderam as regras 
quando tiraram a carteira 
de habilitação”, ressalta 
Catarucci.

Por exemplo, de dirigir 
com o braço para fora. Ca-
tarucci explica que “caso o 
motorista tenha seu braço 
ferido por algum motociclista 
ou outro veículo, vai afetar 
diretamente no comporta-
mento dele enquanto dirige, 
podendo desencadear um 
acidente mais grave”.

Essa infração também 
pode ser aplicada aos fuman-
tes. Além de poder ser multa-
do por estar com o braço para 
fora, jogando a bituca, por 
exemplo, o motorista tam-
bém pode ser multado por 
outros motivos. “Nesse caso, 
dá para escolher qual multar. 
Porque, dirigir com o braço 
para fora é infração e dirigir 
sem as duas mãos no volante 
também é infração. Então, se 
o motorista está com o braço 
na janela segurando o cigar-
ro, ele vai ser multado porque 
não está com os dois braços 

no volante; se ele esticar o 
braço para jogar bituca, ele 
vai ser multado por estar com 
o braço para fora ou, até, por 
jogar objetos e lixos em via 
pública”, ressalta o inspetor 
da Polícia Rodoviária Federal.

Já em relação ao pisca-
-alerta, a regra é que ele seja 
utilizado somente quando o 
carro estiver parado ou em 
situação de emergência (so-
correndo alguém). “Também 
vale usar o pisca-alerta quan-
do o motorista se encontra 
em uma fila lenta. Usa-se 
para avisar ao veículo que 
vem atrás de que o motorista 
da frente vai parar ou reduzir 
bruscamente a velocidade. 
Não pode ligar o pisca-alerta 
quanto está passando no 
meio da chuva, fumaça ou 
neblina”, frisa Catarucci.

(mantenha sempre um lixi-
nho dentro do veículo) – in-
fração média

8) Estacionar em frente à 
própria garagem (a legislação 
de trânsito não dispões desta 
exceção) – infração média

9) Trafegar em marcha ré 
(salvo na distância necessá-
ria para pequenas manobras 
e que não cause riscos à 
segurança) – infração grave

10) Usar pisca-alerta in-
devidamente (só pode usar 
com o veículo parado) – in-
fração média

11) Pane seca (falta de 
gasolina) – infração média

12) Luz da placa queima-
da – infração média

13) Pneus carecas – in-
fração grave

14) Dirigir com animal de 
estimação no colo – infração 
média

15) Fumar ao dirigir (ou 
jogar bituca na via pública) 
– infração média

Andressa ZAFALON

VEJA ALGUMAS 
INFRAÇÕES:

1) Deixar de sinalizar 
com a seta ou com o braço 
(no caso de mudança de 
direção ou de faixa) – infra-
ção grave

2) Molhar pedestres com 
o carro (muito recorrente em 
períodos chuvosos) – infra-
ção média

3) Não ligar os limpado-
res de para-brisa (não vale 
também a desculpa de estão 
quebrados) – infração grave

4) Não abastecer o reser-
vatório de água do limpador 
de para-brisa – infração 
grave

5) Buzinar (não pode pró-
ximo às escolas e hospitais) 
– infração leve

6) Dirigir com o braço 
para fora (risco de machucar 
o braço, afetando diretamen-
te a eficiência do motorista 
no volante) – infração média

7) Jogar objetos na via 
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Pontos
Infração leve - 3 pontos
Infração média - 4 pontos
Infração grave - 5 pontos
Infração gravíssima - 7 pontos
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Casais homoafetivos e a 
reprodução assistida

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

A sociedade está passando por muitas mudanças nas 
últimas décadas. As conquistas sociais das mulheres e dos 
grupos chamados minorias causaram um impacto que tem 
provocado grandes transformações.

Nesse contexto, o Conselho Federal de Medicina reco-
nheceu, em 2013, na Resolução n. 2013/2013, o direito de 
casais homoafetivos terem filhos com o auxílio de técnicas de 
reprodução assistida, considerando que o Supremo Tribunal 
Federal reconheceu e qualificou como entidade familiar a 
união estável homoafetiva em 2011.

Essa orientação foi preservada nas resoluções posteriores, 
inclusive na atual, de 2017 (Resolução CFM n. 2168/2017).

Assim diz a resolução:
É permitido o uso das técnicas de RA para relacionamen-

tos homoafetivos e pessoas solteiras, respeitado o direito a 
objeção de consciência por parte do médico.

A “objeção de consciência” significa que o médico não 
é obrigado a realizar a técnica, mas pode executá-la, caso 
desejar e concordar com o procedimento.

Essas regras valem para casais homoafetivos masculinos 
e femininos e há diferenças na aplicação das técnicas para 
cada um deles.

Além disso, a resolução determina algumas regras que 
devem ser aplicadas a todas as técnicas de reprodução 
assistida:

A doação de gametas (óvulos e espermatozoides) e em-
briões não poderá ter caráter lucrativo ou comercial;

Os doadores não devem conhecer a identidade dos re-
ceptores e vice-versa;

A idade limite para a doação de gametas é de 35 anos 
para a mulher e de 50 anos para o homem;

Deve ser mantido, obrigatoriamente, sigilo sobre a identi-
dade dos doadores de gametas e embriões, bem como dos 
receptores.

Neste texto, vamos apresentar as diferenças dos trata-
mentos para casais homoafetivos masculinos e femininos.

Casais homoafetivos masculinos
Quando um casal homoafetivo decide ter um filho, deve 

procurar uma clínica de reprodução assistida. Estudamos o 
caso individualmente e explicamos todas as possibilidades 
e necessidades para que o procedimento tenha o resultado 
desejado.

Os casais homoafetivos masculinos têm mais dificulda-
des em técnicas de reprodução assistida do que os casais 
femininos para conseguir ter um filho. Eles têm apenas os 
espermatozoides. Portanto, precisam de óvulos e de um 
útero, diferentemente dos casais femininos, que só precisam 
de espermatozoides.

De qualquer forma, o tratamento é feito por meio da 
fertilização in vitro (FIV), em que tanto a fecundação como 
os primeiros dias do desenvolvimento embrionário são feitos 
em laboratório. Porém, antes do início do tratamento, o casal 
precisa encontrar uma mulher que esteja disposta e atenda 
às regras estabelecidas pela resolução do CF

Casais homoafetivos femininos
No caso de união homoafetiva feminina, a reprodução 

assistida é mais fácil. O casal tem os óvulos e o útero, sendo 
necessários apenas os espermatozoides.

Além disso, existe uma condição especial prevista na 
resolução do CFM para os casais femininos:

É permitida a gestação compartilhada em união homoa-
fetiva feminina em que não exista infertilidade. Considera-se 
gestação compartilhada a situação em que o embrião obti-
do a partir da fecundação do(s) oócito(s) de uma mulher é 
transferido para o útero de sua parceira.

Portanto, de modo geral, o casal opta por uma das par-
ceiras fornecer os óvulos e a outra gestar.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gi-
necologista e obstetra, pós-graduado em Reprodução 
Humana

50% não dormem bem e 30% sofrem 
com apneia do sono, diz pesquisa 

A dificuldade para dormir é, 
sem dúvidas, uma das ques-
tões que mais impactam a 
qualidade de vida das pesso-
as. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
cerca de 50% dos brasileiros 
apresentam algum distúrbio 
do sono, consequentemente, 
que podem ser causados por 
depressão e ansiedade, entre 
outros problemas de saúde.  
Alguns dos distúrbios do sono 
mais comuns são: insônia, ap-
neia do sono, sonambulismo e 
síndrome das pernas inquietas.

“O ronco é causado pela 
vibração dos tecidos da boca 
e faringe com a passagem do 
ar. Quanto mais difícil for essa 
passagem, mais alto é este 
barulho, o que pode causar 
obstrução completa (apneia) 
ou parcial (hipopneia). Ter al-
guns episódios de parada de 
respiração (apneia) durante o 
sono é normal. O problema é 
quando eles ficam mais fre-
quentes, mais de 5, 15 até 30 
episódios por hora”, explica o 
otorrinolaringolista Alexandre 
Colombini.

Ainda em relação aos dados 
do Ministério da Saúde, aproxi-

madamente 30% da população 
adulta sofre de apneia do sono. 
Infelizmente, a maior parte dos 
pacientes - entre 85% e 90% 
-, convive com a doença sem 
receber o diagnóstico e continua 
sem tratamento.

O médico explica que as 
apneias não tratadas podem 
aumentar muito a mortalidade 
das pessoas e os seus riscos 
de apresentarem um problema 
cardiovascular grave como um 
derrame cerebral (AVC- Acidente 
Vascular Cerebral) ou um infarto 
agudo do miocárdio.

“Os tratamentos variam de 
acordo com a gravidade de cada 
caso podendo ser feito com 
medidas clínicas e/ou através 
de cirurgias, melhorando a 
qualidade de vida e aumentan-
do a sobrevida dos pacientes.”, 
finaliza Alexandre.

Os 10 sintomas mais co-
muns da apneia do sono são: 
paradas da respiração ou sufo-
camento durante o sono; exces-
so de sono e cansaço durante o 
dia; acordar para urinar ou per-
der urina durante o sono; dor de 
cabeça pela manhã; diminuição 
do rendimento nos estudos ou 
trabalho; roncar durante o sono; 
acordar várias vezes à noite, 
mesmo que por poucos segun-
dos e de forma imperceptível; 
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alterações da concentração 
e da memória; irritabilidade e 
depressão e impotência sexual.

Israel Benedito Silva, tem 53 
anos e sofre com incômodos du-
rante o sono desde os 20 anos 
de idade. “Me lembro de nunca 
ter dormido 100% bem. Sem-
pre acordava, roncava muito e 
alto, acordava cansado, dentre 
outros sintomas. Meu caso 
não foi cirúrgico, mas mudei 
meus hábitos e passei a usar 

os aparelhos intraorais”, relata 
o paciente.

Após o início do tratamento, 
Israel conta que passou a ter 
qualidade no sono e, conse-
quentemente, qualidade de 
vida. “Hoje consigo dormir oito 
horas seguidas, acordo bem e 
quase não ronco. Acordo dis-
posto. A mudança foi notável 
para a saúde, para a família 
e para o meu psicológico”, 
conclui.

D
ivulgação

Otorrinolaringolista 
Alexandre Colombini

COVID SANTO ANTONIO

HOJE

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Preto informou 
que a Unidade Respiratória do 
Santo Antônio encerra suas ati-
vidades no dia 15 de novembro 
às 19 horas. O prédio ficará fe-
chado para manutenção e lim-
peza geral no dia 16/11/2021, 
terça-feira.

As atividades serão reini-
ciadas no dia 17, quarta-feira, 
como Pronto-Socorro do bairro 
Santo Antônio com atendimen-
to geral de emergência, a partir 
das 7 horas.

Pronto-Socorro 
fecha para 

manutenção dia 16 
Da REDAÇÃO

Vacinação em Rio Preto será 
retomada após feriado 

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto informou que não haverá 
vacinação contra Covid-19 no 
município durante este feriado 
prolongado. A imunização será 
retomada a partir de terça-feira 
(16) nas unidades de saúde 
e equipamentos públicos das 
7h30 às 15h.

Podem ser vacinados os se-
guintes públicos: 1ª dose para 
maiores de 12 anos; 2ª dose 
para quem recebeu a primeira 
dose de AstraZeneca até 21/09; 
2ª dose para quem recebeu 
primeira dose de Coronavac até 
19/10; 2ª dose para adultos 
que receberam Pfizer até 26/10; 
2ª dose para adolescentes que 
receberam Pfizer até 21/09; 3ª 
dose para idosos acima de 60 
anos e trabalhadores da saúde 
que receberam segunda dose 

até 17/05 e 3ª dose para imu-
nossuprimidos que receberam 
segunda dose até 19/10.

Os locais em que a vacinação 
contra a Covid-19 está sendo 
realizada podem ser conferidos 
em: https://www.riopreto.sp.gov.
br/mapavacinas.

Da REPORTAGEM

Segundo os dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
803.141 doses da vacina, sen-
do 395.566 em primeira dose, 
349.983 na segunda e 46.042 
na terceira. Além disso, 11.550 
pessoas foram imunizadas com 
dose única.

Divulgação

Dia Mundial do Diabetes: saiba os 
cuidados que você deve ter 

Hoje é o Dia Mundial do 
Diabetes. A data faz alusão ao 
nascimento do médico Frede-
rick Banting, que descobriu a 
insulina em 1922, proporcio-
nando um divisor de águas no 
tratamento da doença. Banting 
ganhou o prêmio Nobel da 
medicina e tem, como home-
nagem, um museu em Toronto 
chamado ‘Museu da Insulina’.

A data foi escolhida pela 
Federação Internacional de Dia-
betes (IDF) e pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), para 
reforçar a conscientização a 
respeito da doença, principal-
mente para evidenciar a impor-
tância da prevenção e oferecer 
alternativas para as dificuldades 
enfrentadas pelos pacientes.

O médico endocrinologista 
do Hospital de Base (HB) de 
Rio Preto, Antônio Carlos Pires, 
conversou com o DHoje e expli-
cou os perigos e cuidados que 
os pacientes de diabetes devem 
ter. “A diabetes é uma doença 
que evolui por falta – relativa ou 
absoluta – de insulina. A insu-
lina é um hormônio que todos 
nós produzimos na célula beta, 
que está alojada no pâncreas. 
Essa célula produz então a 

insulina, que é liberada geral-
mente quando a gente come, 
aí a insulina transfere a glicose 
para o sangue que está dentro 
da célula e, com isso, abaixa 
a glicose do sangue. Quando 
a pessoa tem diabetes, esse 
processo é prejudicado”, explica 
o médico.

Existem dois tipos de dia-
betes: a tipo 1 e a tipo 2. No 
caso da tipo 1, o especialista 
comenta que se dá em crianças, 
jovens e adolescentes, com 
sintomas graves. “Nestes casos 
há uma deficiência absoluta na 
produção de insulina, porque o 
sistema imune do organismo 
ataca a célula beta, portanto, 
ela para de produzir insulina. É 
um quadro grave e o tratamento 
é repor a insulina”.

A diabetes tipo 2 tem me-
nos sintomas e o quadro não é 
tão grave. “A tipo 2 geralmente 
acomete nos adultos, menos 
sintomática porque o paciente, 
neste caso, ainda tem uma 
reserva de insulina, geralmente 
de 50%. Esse quadro pode se 
normalizar com uma alimen-
tação balanceada e atividades 
físicas, associados à remédios 
via orais”, ressalta.

O especialista ainda salienta 
que os pacientes da diabetes 

tipo 2, provavelmente, futura-
mente terão que usar a insulina. 
“Ao longo de 10 ou 15 anos, 
grande parte dos pacientes tipo 
2, o pâncreas acaba parando 
totalmente de produzir insulina”. 
Segundo o médico, os pacientes 
de diabetes tipo 2 são acome-
tidos pela doença por genética. 
“Normalmente esses pacientes 
têm outros casos na família”, 
frisa.

Muito se fala em relação 
à cicatrização de pacientes 
com diabetes. O especialista 
explica que essa situação é 
um “paradigma que precisa ser 
quebrado”. “O paciente diabéti-
co cicatriza normalmente. Essa 
ideia se deu porque antigamente 
o tratamento era muito compli-
cado. A pessoa tinha ateros-
clerose, que é acelerada pela 
diabetes, com isso tinha pouca 
oxigenação no pé, por exemplo. 
Quando a pessoa machucava 
o pé, ela era infectava o local, 
junto com a falta de oxigenação 
pela aterosclerose, por isso não 
cicatrizava. Mas isso é uma 
complicação da doença, por 
isso até que a amputação tem 
como maior causa a diabetes”, 
comenta o endocrinologista.

Além da amputação e ne-
crose, a diabetes não tratada 

também é a grande causa de 
cegueiras, insuficiência renal, 
hipertensão e doenças do co-
ração.

Para a prevenção ou a 
normalização da diabetes, o 
especialista destaca que as 
mudanças de hábitos e a cons-
cientização do paciente, são 
extremamente importantes. 
“Não adianta um paciente de 
diabetes se alimentar como o 
restante da família que não tem 
a doença. É preciso perder peso, 
praticar atividades físicas e ter a 
mudança de hábito na alimen-
tação. Os remédios ajudam na 
normalização da doença, porém, 
sozinho ele não resolve nada”.

HB
O ambulatório para pacien-

tes diabéticos do HB funciona 
três vezes na semana. Por lá 
passam cerca de 500 pacien-
tes por mês e existem mais de 
10.000 pacientes cadastrados 
que já passaram ou vão passar 
por atendimento na instituição.

Durante a pandemia, o nú-
mero de atendimentos presen-
ciais caiu 70%, muito por conta 
do receio dos pacientes em 
irem até o hospital, mas, estes 
pacientes continuaram sendo 
atendidos por teleatendimento.

Andressa ZAFALON
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Origem do Dia
Nacional da

Consciência Negra 

Esta data foi estabelecida
pelo projeto-lei número
10.639, no dia 9 de janeiro
de 2003. Foi escolhida a
data de 20 de novembro,
pois foi neste dia, no ano de
1695, que morreu Zumbi,
líder do Quilombo dos
Palmares.
A homenagem a Zumbi foi
mais do que justa, pois este
personagem histórico
representou a luta do negro
contra a escravidão, no
período do Brasil Colonial.
Ele morreu em combate,
defendendo seu povo e sua
comunidade. Os quilombos
representavam uma
resistência ao sistema
escravista e também uma
forma coletiva de
manutenção da cultura
africana aqui no Brasil.
Zumbi lutou até a morte por
esta cultura e pela liberdade
do seu povo.
     A criação desta data foi
importante, pois serve como
um momento de
conscientização e reflexão
sobre a importância da
cultura e do povo africano na
formação da cultura
nacional. Os negros
africanos colaboraram muito,
durante nossa história, nos
aspectos políticos, sociais,
gastronômicos e religiosos
de nosso país. É um dia que
devemos comemorar nas
escolas, nos espaços
culturais e em outros locais,
valorizando a cultura afro-
brasileira. 

               Dia 20 de novembro é comemorado o dia da Consciência Negra. Momento de reflexão sobre a situação do
negro no Brasil, sua luta, suas batalhas e contribuição para a formação da cultura brasileira. Além da culinária, a
dança, o gingado, as artes, a música, a literatura e o folclore beberam de origens africanas para a construção da rica
cultura brasileira. Para auxiliar os professores nas aulas sobre este tema, o professor Leandro Ferreira, da EM Profª.
Regina Mallouk de São José do Rio Preto reuniu em um site vários recursos para aprender sobre a África e nossa
cultura. “Sempre acreditei que dividindo a gente multiplica, e que é importante compartilhar ideias, recursos e
metodologias entre os professores. No site é possível fazer o download ou assistir vídeos de vários professores,
com contações de histórias, E-Books, jogos de tabuleiros africanos, atividades para colorir, montar e brincar, jogos
de cartas, figurinhas, receitas, artesanato, lista de palavras para ditado, músicas, mapas e brincadeiras para as
aulas de educação física”, explica Ferreira. No dia 20 de novembro será lançado o game “African Board Games, que
reúne vários jogos de tabuleiro e um quis com perguntas sobre a África.
                 Para quem quiser conhecer o material ele está disponível em: 
O endereço é: https://sites.google.com/educacao.riopreto.br/mamaafrica
Confira abaixo alguns exemplos de atividades:

Professor cria site com atividades para 
o Dia da Consciência Negra

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

Jogo de cartas com informação sobre
os animais africanos. São 24 cartinhas
com informações sobre o tempo de
gestação, tempo vida, peso e altura. O
jogador deve comparar os dados para
vencer seu adversário. É uma ótima
maneira de trabalhar pesos e medidas,
geografia, ciências comparações
numéricas e unidades de media com
as crianças).

Visando trabalhar conceitos matemáticos
(quantidade, raciocino lógico, estratégia,
geometria , texto instrucional, geografia,
respeito a regras e fair play (para as aulas
de educação de valores), as crianças irão
se divertir e aprender de montão. Os
tabuleiros disponíveis são: Borboleta,
Shisima e Tsoro.

Em diversas culturas pelo mundo o uso de
máscaras possui importante significado. As
máscaras africanas também possuem uma
grande riqueza de significado e histórico.
São muitos os tipos, significados, usos e
materiais que compõem essas peças, sendo
que um mesmo povo pode ter várias
máscaras diferentes.

Super Cartas Jogos de 
tabuleiro africanos Máscaras africanas
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STREAMINGS

Brasil é o 2º país que mais 
consome filmes e séries online 

Com o lockdown ocor-
rendo em grande 
parte do país, uma 
das poucas opções 

de lazer no confinamento das 
casas era assistir filmes e séries 
via streaming. Isso fez com que 
a receita da Netflix tivesse um 
forte crescimento de mais de 
47% no último ano, totalizando 
mais de US$ 2,7 bilhões.

É o que revela um estudo 
realizado pela plataforma de 
desconto “Cupom Valido” que 
compilou dados da Statista e 
JustWatch sobre os serviços de 
streaming.

Os brasileiros estão em 2ª 
lugar entre os que mais utilizam 
serviços de streaming no mun-
do, somente atrás dos Estados 
Unidos. Em seguida ficam Reino 
Unido e Alemanha, em terceiro 
e quarto lugar, respectivamente.

Para confirmar este cenário, 
o DHoje conversou com o Alex 
Santos, casado com a Cássia 
Valsechi há três anos. O casal 
tem o hábito de assistir séries 
juntos e já se atrasou para com-
promissos devido ao “vício”.

“Nós temos um combinado 
de assistirmos algumas séries 
juntos. As vezes eu começo e 
chamo minha esposa, outras 
vezes ela vê a sinopse e me 

chama pra assistir junto e exis-
tem as nossas preferidas, do 
nosso gosto, como Star Wars 
ou séries baseadas em livros”, 
conta Alex.

O DHoje questionou se já 
aconteceu de alguns dos dois 
não gostarem da série e aban-
donar pelo meio. “Já sim. Eu 
mesmo comecei Greys Anatomy 
com ela e parei porque tinha 
muito sofrimento”. Mas Alex 
ressalta que “existem séries que 
a minha esposa não deixa eu 
assistir sem ela ou se ela dorme 
e eu continuo assistindo, tenho 
que assistir de novo com ela”.

Em relação aos compromis-
sos, a reportagem perguntou se 
já rolou um atraso ou até falta 
de algum churras em família, 
por exemplo. “Não faltamos 
dos churrascos, mas a gente já 
chegou atrasado porque quería-
mos assistir mais um episódio. E 
também já optamos por ir ao ci-
nema ver um filme que estreou, 
ao invés de ir no churrasco”, 
relembra.

Alex e Cássia estão juntos 
(entre namoro e casamento) 
há 17 anos e Alex conta que na 
época do namoro eles assistiam 
muitos filmes e séries com box 
de DVD, até porque, naquela 
época os streamings ainda não 
existiam. “Já passamos carnaval 
assistindo o DVD do Band of Bro-
thers, série de guerra da HBO”.

Andressa ZAFALON
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TRABALHO

O casal vê como positiva 
essa “invasão” de streamings 
na vida do brasileiro, por dar a 
oportunidade de acessar vários 
tipos de conteúdo. “Essa varie-
dade, com um clique você já 
está assistindo algo. Eu tenho 
HBO, Disney, Netflix e Amazon 
Prime, e fica sempre aquela 
dúvida: o que eu vou assistir 
agora?”, frisa Alex.

A parte ruim, segundo Alex, é 
justamente o fato dos streamin-
gs estarem ficando segmentado 
e, com isso, quem gosta acaba 
tendo que assinar todos para ter 
acesso a tudo. “Às vezes você 
quer ver um filme e não tem em 
nenhum servidor de streaming, 
aí tem que assinar. Por exemplo, 
quero ver Star Wars que só tem 
na Disney, aí quero ver Harry 
Potter que só tem na HBO”, 
conclui Alex.

As plataformas 
de streaming mais 
usadas no mundo
A Netflix é a plataforma de 

streaming mais usada no mun-
do, com 53,5% do total de usu-
ários. No último ano, mais de 36 
milhões de pessoas se tornaram 
assinantes da plataforma, que 
atingiu mais de 200 milhões de 
assinantes no total.

Em segunda posição fica 

o Amazon Prime Video, com 
12,6%. Em seguida ficam as 
plataformas Hulu (6,3%), Apple 
TV+ (3,9%), HBO Max (3,6%) e 
Disney+ (3,6%).

O mais impressionante é 
que, ao levar em consideração 
todos os 195 países do globo, o 
Brasil fica em 3º lugar como um 
dos países em que os serviços 
de streaming é o mais barato. 
Somente a Argentina e a Turquia 
possuem mensalidades mais 
baratas que no Brasil. Só para 
efeito de comparação, o custo 
da Netflix na Suíça, é mais que 
o triplo que os brasileiros pagam 
mensalmente.

As preferidas
 dos brasileiros

Segundo o estudo, a Netflix 
é a plataforma mais utilizada 
no Brasil, com 31% de par-
ticipação de mercado. Em 
segundo lugar fica o Amazon 
Prime Videos (24%), e em ter-
ceiro lugar, a recente lançada 
Disney+ com 12% de partici-
pação de mercado.

Os 3 principais tipos de 
séries preferidos pelos brasilei-
ros são: drama (47,8%), ação 
(18,3%) e comédia (16%).

Com relação ao preço, 

praticamente todas as plata-
formas trabalham com várias 
categorias, desde a mais bá-
sica até a mais completa. As 
diferenças vão desde a quali-
dade do vídeo, até a quantida-
de de dispositivos com acesso 
simultâneo.

Comparando somente os 
planos mais básicos os preços 
variam de R$9,90 a R$37,90.  
Quem desejar assinar todos 
os 11 principais serviços de 
streaming presentes no Brasil, 
vai ter que desembolsar o valor 
de R$ 221 por mês (nos planos 
mais básicos) e R$ 337,30 por 
mês (nos melhores planos).

Arquivo PESSOAL

Alex, a esposa 
Cássia e a filhi-

nha Giovana

A Tereos, uma das líderes 
mundiais na produção de açú-
car e uma das maiores em-
presas nacionais em produção 
de etanol e energia a partir da 
biomassa de cana-de-açúcar, 
está oferecendo 81 vagas de 
emprego tanto em suas uni-
dades industriais quanto nas 
áreas corporativas da empresa.

Atualmente, estão disponí-
veis oportunidades nas áreas de 
negócios agrícolas, comercial, 
ciência de dados, operações 
agrícolas, processo industrial, 
manutenção industrial e auto-
motiva, segurança do trabalho, 
entre outras, nas cidades do no-
roeste do estado de São Paulo, 
como Olímpia, Colina, Tanabi, 
Guaraci e Rio Preto.

As vagas são efetivas, com 
salários compatíveis com o 
mercado. A Tereos oferece be-
nefícios como seguro de vida, 
vale alimentação, refeitório, 
programa de remuneração 
variável, previdência privada, 
auxílio fretado, plano de saúde 
e auxílio farmácia.

Em um período de desem-
prego e retomada econômica, 
conseguir um lugar no mercado 
de trabalho se torna o sonho 
de muita gente. “Para nós, é 
muito gratificante fazer parte 
de um setor que tem impor-
tância crescente na retomada 
econômica e que, desde o ano 
passado, se encontra entre os 
líderes na criação de vagas de 
emprego. Na Tereos oferece-
mos oportunidades diversas 
que servem de porta de entrada 
para muitos trabalhadores e, 
por outro lado, também contri-
buem para o desenvolvimento 
das carreiras dos profissio-
nais mais experientes. Temos 
um perfil bastante variado de 
colaboradores, considerando 
toda a complexidade de nossa 
produção, e incentivamos cada 
vez mais a diversidade em nos-
so time. Mas, todos têm em 
comum os mesmos princípios 
e ideais da Tereos, de fornecer 
uma resposta sustentável às 
nossas necessidades diárias 
de alimentos e energia. Isso é 
o que mais importa para nós, 
trabalharmos em conjunto para 
oferecer alimentos de qualidade 
e energia renovável”, comenta 
Carlos Leston, diretor de RH da 
Tereos.

Tereos abre 81 vagas 
de emprego; 19 delas 
na unidade de Tanabi

Da REDAÇÃO



  

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

BOLO XADREZ DE CENOURA COM CHOCOLATE  - IN-
GREDIENTES – MASSA: 4 unidades de Ovo, 180 mL de 
Óleo (3/4 de xícara), 350 g de Cenoura picada, 270 g de 
Açúcar (1 xícara e 1/2), 300 g de Farinha de trigo (2 xíca-
ras e 1/2), 45 g de Chocolate em pó (1/2 xícara), 22 g de 
Fermento químico (1 colher e 1/2 de sopa). RECHEIO E 
COBERTURA: 780 g de Leite condensado (2 latas), 200 
g de Creme de leite (1 caixinha), 60 g de Chocolate em 
pó (6 colheres de sopa), Granulado a gosto.

DECLARAÇÃO DE AMOR -  A diretora Mocita Fagundes 
comoveu os seguidores nas redes sociais ao publicar 
uma declaração de amor para o marido, Tarcísio Filho. 
Na publicação, ela exaltou a união de muito respeito e 
companheirismo que eles construíram mesmo sendo 
tão diferentes. 

A-7Jornal
São José do Rio Preto, domingo
14 de novembro de 2021SAÚDE/EDITAL/SOCIAL

NA FEIRA  -  O pastel da japonesa da feira é o mais 
gostoso, principalmente o de carne e queijo. Edinho 
Araújo na política só comia na barraca da japonesa.

POLÊMICA - Chico Pinheiro abriu o jornal de sexta-feira 
(03) com a notícia envolvendo Fábio Faria, marido de Pa-
trícia Abravanel. Na notícia, o jornalista falava do leilão 
para a internet 5G. O deputado enalteceu a nova tecnolo-
gia e disse que 40 milhões de brasileiros, que atualmen-
te vivem sem internet, passa se conectar com o 5G. A 
reportagem do “Bom Dia Brasil” desmentiu Faria, dizen-
do que o acesso à internet ainda será muito caro para a 
maioria da população, mesmo com o 5G.

FAUSTÃO NA BAND - O programa do apresentador es-
treará em 2022. Já foi confi rmado que Zeca Pagodinho 
estará na estreia do programa, que irá ao ar de segunda 
a sexta, das 20h30 às 22h45. Faustão vai confrontar com 
o Jornal Nacional e a novela das 9.

Carlos Alberto Parreira diz que realizar a Copa do Mun-
do a cada 2 anos é banalizar o evento. Experiente, ele 
critica a FIFA pela tentativa de impor mudanças na pe-
riodicidade do mundial. Parreira não tem mais nenhum 
compromisso com o futebol, agora se dedica à família.

O desenvolvimento econômico e sustentável ganha for-
ça na Amazônia

Momento de 
glamour no 

Automóvel Clube

Sabrina Paola, esposa de Tonny da dupla Tonny e  
kleber. Sabrina sempre foi a mulher mais linda do 
Brasil.  Fatima Cruz agradece o DVD que ganhou da 
dupla em showzaço, no Automóvel Clube. Foto: Fa-
tima Cruz.

Fazendas já conseguem reduzir as emissões de 
metano no Brasil. A USP (Universidade de São Paulo) 
faz a sua lição de casa.

Denise Fraga volta às novelas como Júlia, ex-alcoóla-
tra que busca o sucesso. Para compor o papel, Denise 
frequentou reunião dos alcoólatras anônimos. 

Ana Cristina Vargas já foi anunciante da coluna. Ela 
tinha um posto de gasolina e patrocinou a Fatima Cruz 
para ir em uma festa de peão em Barretos. Ela é uma 
excelente advogada. Na foto, Ana está no centro com 
fl ores vermelhas ao lado do marido e de um casal de 
amigos.

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

47ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

16 DE NOVEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 
ORDEM DO DIA 

 
VETOS: 
01 –  Veto Total nº 27/21, ao autógrafo 15.239/2021, originado do Projeto de Lei nº 
23/21, do Ver. João Paulo Rillo, que institui o Programa Renda Básica de Cidadania 
Emergencial para pagamento de auxílio financeiro para enfrentamento da pobreza e 
extrema pobreza em decorrência da pandemia mundial da Covid-19 no município de 
São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
02 –  Veto Total nº 28/21, ao autógrafo nº 15.235/2021, originado do Projeto de Lei 
Complementar 007/2021, do Ver. Renato Pupo que dispõe sobre a dação em 
pagamento de bens móveis como modalidade de extinção de créditos tributários 
municipais durante períodos de calamidade pública/pandemia. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA)  
03 - Veto Total nº 54/21, ao autógrafo nº 15.464/21, originado do Projeto de Lei 
Complementar nº 21/2021, da Verª. Claudia de Giuli que acrescenta o §4° ao artigo 
105 da Lei Complementar n° 650, de 05 de janeiro de 2021, que institui Código que 
contém as Posturas Municipais e medidas do poder de polícia administrativa a cargo 
do Município. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
04 - Veto Total nº 55/21, ao autógrafo nº 15.469/21, originado do Projeto de Lei 
Complementar nº 04/21, do Ver. Jorge Menezes e Anderson Branco, que dispõe 
sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), dos meses de março 
e abril, como medida excepcional de combate aos efeitos da pandemia gerada pela 
Covid-19 e pelo Decreto de Lockdown nº 18.861/2021. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)  
 
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA 
05 – 02/21 – VER. RENATO PUPO E OUTROS – 2ª DISC./VOT (COM 
EMENDA) 
Altera o artigo 26 da Lei Orgânica do Município de São José do Rio Preto, dispondo 
sobre o comparecimento dos Secretários em reuniões das Comissões Permanentes da 
Câmara Municipal. (QUÓRUM:DOIS TERÇOS)  
 
PROJETOS DE LEI 
06 – 181/21 - VER.ª CLÁUDIA DE GIULI – 2ª DISC./VOT (COM EMENDA) 

Dispõe sobre a obrigação do uso de coleira em vias públicas, logradouros ou locais 
de acesso público de animais domésticos. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
07 – 294/21 – VER. FRANCISCO SÁVIO RUEL JUNIOR – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a divulgação, no sítio eletrônico oficial do município, do fornecimento 
mensal e do estoque de medicamentos disponíveis nas farmácias públicas 
municipais. (QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)  
08 – 301/21 – VER. ODÉLIO CHAVES  – 2ª DISC.VOT 
Institui no calendário oficial do município a semana municipal de evangelização. 
(QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES).  
09 - 313/20 – VER. FÁBIO MARCONDES (SUBSCRITO p/ VER. ROSSINI 
DINIZ) – 1ª DISC./VOT 
Modifica a Lei nº 13.204, de 25 de junho de 2019, obrigado o Poder Público 
Municipal à implantar espaços exclusivos para o embarque e o desembarque de 
passageiros por carros de aplicativos, promovendo a devida sinalização horizontal e 
vertical de trânsito, de fronte aos Shoppings Centers, Hospitais, Terminais 
Rodoviários Urbanos e Interurbanos e Aeroporto de São José do Rio Preto – SP. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
(VOTAR PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA)  
 
 
PROJETOS DE RESOLUÇÃO 
10 – 08/2021 – VER. PEDRO ROBERTO – 1ª DISC./VOT 
Revoga a Resolução nº 1.256, de 3 de março de 2021; repristina a vigência da 
redação originária do §6º e acresce o §9º ao art. 253 da Resolução nº 712, de 13 de 
dezembro de 1990  – Regimento Interno. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
11 – 14/21 – VER. PEDRO ROBERTO GOMES – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a divulgação digital de informações sobre animais disponíveis para 
adoção  junto os órgãos municipais competentes. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
                                                                                                     
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES – Presidente da Câmara – 12/11/2021 

 
 
 
 

Editais de
CONVOCAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AS CLINICAS DE 
ESTÉTICA, BONZEAMENTO E SEMELHANTES, também de-
signada pela sigla ABACEB com sede e foro na cidade de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, localizada na Rua Otí-
lia Teixeira Benvindo, 2921 – Sala 3 - Eldorado, CEP 15040-214, 
por meio da Diretoria Executiva, sendo representada pelo seu  
Presidente, Fagner Jonas Alves Almeida, convoca, por meio do 
presente Edital, conforme artigo 19º do seu Estatuto, todos os 
seus Associados para Assembleia Geral Extraordinária que será 
realizada na sede da entidade as 19:30h do dia 22/11/2021, 
com o seguinte objetivo:  
  - Discutir e deliberar a respeito da regulamentação dos ser-
viços de bronzeamento- Alteração do Estatuto Social visando 
inclusão de Diretoria Social e Diretoria Comercial, bem como 
indicação de ocupantes dos respectivos cargos de forma provi-
sória até a efetiva eleição da Diretoria Geral.
- Outros assuntos de interesse geral dos Associados 
Conforme artigo 20 do Estatuto, na data, local e hora determina-
dos, a Assembleia Geral se instalará e deliberará sobre a ordem 

do dia com a presença da metade mais um dos associados. 
Não havendo número sufi ciente, a Assembleia Geral tomará as 
deliberações constantes da convocação, 1/2 (meia) hora após 
o horário previsto na convocação, com qualquer número de 
associados.  
Contando com a presença e participação de todos os Associa-
dos, subscreve-se o presente o presente Edital de Convocação.  
___________________________________ 
Associação Brasileira de Apoio às Clínicas de Estética, bron-
zeamento e Semelhantes – neste ato representada por seu 
Presidente Fagner Jonas Alves Almeida

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODRINÁRIA – GRAHAN BELL 
S/A – 07/12/2021 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
Senhores Condôminos Proprietários
 Em cumprimento ao disposto no Estatuto Social da 
empresa GRAHAN BELL ADMINISTRADORA E INCORPORA-
DORA S/A., com sede social nesta cidade e comarca de São 
José do Rio Prêto, Estado de São Paulo, onde com endereço 
na Rua Adib Buchala, n.º 150, bairro Jardim Pinheiros – CEP 
15.091-320, inscrita no CNPJ-MF sob nº 71.744.858/0001-09, 
com seus atos constitutivos devidamente registrados na E. Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob nº 569.673/15-0 - NIRE 
35.300.48673-1, em sessão de 18/12/2015, bem como nos ter-
mos da lei 6.404/76, em seus artigos 123, parágrafo único, letra 
“b”; 294, incisos I e II, venho por intermédio desta para informar 
o quanto segue:
 1. às 19:00 horas do dia 07/12/2021, com a presen-
ça da maioria simples dos acionistas, e às 19:30 horas com a 
presença de qualquer número, na sede da sociedade acima 
descrita, será realizada Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária, sendo a ordem do dia  a deliberação sobre os seguintes 
assuntos:
a) Aprovação dos Projetos de Construção das vagas de 
Garagens;
b) Apresentar empresa escolhida para a construção das 
vagas de garagens;
c) Apresentar custos necessários para a construção das 
vagas de garagens;
d) Apresentação de recursos em caixas da Grahan Bell 
S/A;
e) Apresentação de como está processo de unifi cação das 
áreas para a construção das vagas de garagens;
f) Assuntos Gerais;
 Atenciosamente,
MARCELLO LUÍS MOI – DIRETOR PRESIDENTE
São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2021.
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Fechada Convenção dos Químicos e Reciclagem
Convenção engloba cerca de 2.500 trabalhadores das duas categorias - reajuste e garantia das cláusulas tanto sociais quanto 
econômicas tem validade de dois anos 2022 e 2023. Os reajustes são retroativos a data base das categorias 1º de novembro

A Convenção Coletiva do 
setor Químico e de Reciclagem 
foi finalizada na última quarta-
-feira (10) com a definição do 
reajuste que vai ser repassado 
para os trabalhadores das 
duas categorias. Mais uma 
vez às tratativas foi feitas pelas 
duas federações da que repre-
sentam os trabalhadores das 
duas categorias: Fequimfar/
Força Sindical e Fetquim/CUT.  

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do Sindal-
quim (Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias da 
Fabricação do Álcool, Químicas 
e Farmacêuticas), o percentual 
a ser repassado é de 11,08% 
- o INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor).

O sindicalista lembra que 
somente faltava o índice para 
a conclusão das negociações e 
que todas as cláusulas sociais 
foram mantidas sem alteração 
e a grande conquista foi que as 
mesmas valem por dois anos, 

ou seja, até final de outubro 
de 2023.  “O importante que 
mantém também o poder de 
compra para o ano que vem”, 
salientou Alves Filho, isso por-
que está garantido para 2022 
a aplicação de 100% do INPC 
do período sem a necessidade 
de discussão. “Para a próxi-
ma convenção se der 12, se 
der 13, se der 9 (%) já está 
garantido ai o poder de com-
pra”, finalizou o presidente do 
Sindalquim.

Ao todos são cerca de 
2.500 trabalhadores na base 
da categoria das duas catego-
rias. Algumas empresas dos 
dois setores em negociação 
individual, porém os Acordos 
Coletivos serão fechados nos 
mesmos moldes nos próximos 
dias.

Reajuste – os novos ven-
cimentos já passam a valer 
retroativo à data base das 
categorias, 1º de novembro 
e com isso os novos valores 
serão repassados para os 
trabalhadores no próximo pa-
gamento.

Novos salários e benefícios 
→ Reajuste Salarial de 11,08% (100% do INPC* em 

todas as faixas salariais), mantendo o poder de compra 
dos salários dos trabalhadores

→ Piso Salarial
• Empresas com até 49 empregados: R$ 1.857,37 

(Reajuste de 11,08%)
• Empresas com mais de 49 empregados: R$ 

1.905,24 (Reajuste de 11,08%)
→ PLR (Participação nos Lucros e/ou Resultados)
Empresas com até 49 trabalhadores
• PLR no valor de R$ 1.080,00
Empresas com mais de 49 trabalhadores
• PLR no valor de R$ 1.200,00
→ Teto: R$ 9.000,00
• Parcela fixa aplicada acima do teto: R$ 997,20

 BOLETIM -Trabalhadores recebem boletim informativo

Clube dos Frentistas: 100% 
dos espaços estão liberados 

para trabalhadores 

O s frentistas de São José do Rio Preto e região que são sócios do sindicato da categoria 
têm diversos benefícios em sua sede na cidade.

Na sede do Sindicato dos Frentistas de Rio Preto e região os benefícios podem ser 
utilizados todos os dias pelos associados – somente as piscinas que funcionam as segundas-
feiras para manutenção – os demais benefícios estão à disposição de segunda a segunda.

Conheça os benefícios:
• Salão de Jogos – mesas de bilhar – funciona todos os dias das 8h00 às 18h00 e as 

terças-feiras à noite quando houver o Racha no minicampo;
• Quiosques – são cinco – com espaço para o trabalhador fazer churrasco – pode ser 

utilizado por reserva antecipada – os mesmo podem ser utilizados todos os dias;
• Piscinas – funcionam de todos os dias das 8h00 às 18h00;
• Minicampo – acontecem todas as terças-feiras a noite um Racha a partir das 19h30.
A sede/clube do Sindicato dos Frentistas fica na Rua Eurides da Cruz, 164, Jardim Paraíso 

– mais informações 17 3219-9400.

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

Sérgio SAMPAIO - Foto: Sindalquim
amaralsampaio@hotmail.com 


