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A primeira sessão traz como 
destaque a análise do veto 
aplicado pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB) a projeto já 
aprovado de autoria do vere-
ador Júlio Donizete (PSD) que 
prevê o parcelamento em até 
12 vezes das multas adminis-
trativas impostas pelo Poder 
Público a estabelecimentos 
comerciais que desrespeita-
ram as regras sanitárias de 
enfrentamento à Covid-19.   
   Pág.A3

Pupo quer 
acabar com 

votações 
secretas

Projeto de resolução do 
vereador Renato Pupo (PSDB) 
prevê o fim das votações 
do tipo durante sessões no 
Legislativo. “O voto secreto 
atenta contra o direito ele-
mentar do eleitor em saber 
como seu representante elei-
to age em seu nome”, diz 
na justificativa do projeto.
A proposta será analisada na 
sessão de terça-feira, 23, no 
período da tarde.     Pág.A3

Portugal vira 
principal 

destino de 
rio-pretenses

Os brasileiros também têm 
grande destaque nos pedidos 
de cidadanias portuguesas. 
Em 2019 foram 74.116 pe-
didos, sendo a maioria deles 
(22.928) de brasileiros. Casos 
como da rio-pretense Cláudia 
Alves que se mudou para Por-
tugal em fevereiro de 2020, 
um mês antes da pandemia 
e já chegou com o lockdown 
total. “Fechou tudo, tudo mes-
mo”, ressalta.         Pág.A5

Olímpia proíbe condenados pela Lei Maria 
da Penha em cargos comissionados

Pág. A3

Tanabi e Bálsamo serão sedes 
da Copinha; Teixeirão fica fora

Pág. A4

Crianças encontram na música uma 
zona de paz, afirma professor

Motociclista 
bate em poste 

em avenida 
e morre 

Segundo uma testemunha, 
o motociclista teria entrado 
em alta velocidade na avenida 
no sentido bairro-centro por 
volta das 2h, quando perdeu 
o controle e bateu diretamente 
em um poste. Ainda de acordo 
com as informações, não ha-
via nenhum outro veículo nos 
arredores, tendo a vítima coli-
dido sozinha. A polícia acionou 
os familiares do rapaz, que são 
de Ourinhos.   Pág.A4

Idoso troca 
nudes com 

mulher e é vítima 
de extorsão

Ele recebeu um pedido de 
amizade de uma mulher e 
trocaram fotos íntimas. Nesta 
sexta-feira, uma pessoa que se 
identificou como delegado ligou 
dizendo que tinha uma ação 
de estupro e pedofilia contra 
vítima, já que a suposta mulher 
com quem ele conversou era 
menor de idade.   Pág.A4
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HOJE
Os ciclistas 
de Rio Pre-
to ganham 
neste do-

mingo, dia 
21, mais 

1,66 km de 
ciclovia, no 
trecho que 
tem como 
ponto de 
partida a 

Av. Ricardo 
Siqueira de 
Mendonça-
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PASTEL
Começou 

com o for-
mato de 

uma capi-
vara, virou 

sucesso 
e agora 

outros per-
sonagens 
também 

dão forma 
aos pastéis 

vendidos 
na represa 
municipal..
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Divulgação

DE OLHO NA 
BLACK FRIDAY

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

A Black Friday 
brasileira é uma 
liquidação em 
âmbito nacional 

inspirada na tradicional 
queima de estoques realizada 
pelos comerciantes dos 
Estados Unidos após a 
celebração do Dia de Ação 
de Graças, feriado norte-
americano comemorado 
sempre na última quinta-feira 
de novembro. Em 2021, 
o evento anual que abre o 
período de com pras natalinas 
será realizado na sexta-feira, 
dia 26.
Em qualquer data 
promocional do comércio 
valem as regras previstas 
no Código de Defesa 
do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990).Toda loja 
deve ter um exemplar do 
documento em local visível 
para consulta. 
 
Falsas promoções – Outra 
recomendação é sempre 
pesquisar preços em sites 
de comparação e em lojas 
virtuais e físicas.

Confi rmação – O foco 
principal da Black Friday é o 
comércio eletrônico. Entre os 
problemas comuns relatados 
estão aquelas situações em 
que o consumidor fi naliza 
uma compra on-line e algum 
tempo depois ela é cancelada. 
A dica é sempre guardar 
anúncios, e-mails com a 
confi rmação da operação, 
recibos e contratos, além 
de imprimir, ou salvar, 
as telas com as ofertas e 
confi rmações e transações 
fi nanceiras realizadas.
Uma ocorrência bastante 
comum é o fornecedor 
anunciar um produto com 
preço específi co e depois que 
ele foi incluído no ‘carrinho 
de compras’ do site seu valor 
mudar. Também há situações 
em que depois de concluir a 
compra o consumidor recebe 
mensagem informando que o 

prestação do serviço
Somente assinar o 
documento de recebimento 
do produto após examinar 
o estado da mercadoria. Se 
for constatada irregularidade, 
ela deve ser informada, 
justifi cando o não 
recebimento
Nas compras feitas fora do 
estabelecimento comercial 
(por telefone, em domicílio, 
telemarketing, catálogos, 
internet), o consumidor 
tem prazo de sete dias para 
o desistir da operação, 
sem precisar apresentar 
justifi cativa. O período é 
contado a partir da data de 
aquisição do produto ou de 
seu recebimento
As ofertas e promessas feitas 
aos consumidores deverão 
ser cumpridas integralmente 
e os preços, informados de 
forma correta e não deixando 
espaço para dúvidas. Casos 
de descumprimento da 
legislação fi carão sujeitos à 
multa prevista no Código de 
Defesa do Consumidor.
O  consumidor deve valorizar 
o seu dinheiro, refl etir 
antes das suas compras e 
fi car atento aos cuidados 
necessários para evitar dor de 
cabeça.
Cuidado com os golpes
No caso de compras online, 
o consumidor deve ter 
cuidado para não cair em 

golpes e estar atento para 
alguns pontos:
Verifi car no site se são 
informados os dados da 
empresa – como endereço 
físico, telefone, e-mail, 
CNPJ e nome. Também é 
recomendável consultar o 
CNPJ da empresa no site da 
Receita Federal  para verifi car 
a data da criação e a situação 
da empresa, além de outros 
dados.
O site do Procon-SP 
disponibiliza uma lista de 
sites de empresas que são 
más fornecedoras;
Empresas criadas há 
poucos dias antes da data 
promocional ou que tenham 
como endereço físico 
um local em que não há 
nenhuma atividade podem 
ser indícios de problemas.

Reclamações

As principais queixas 
relatadas foram: atraso 
ou não entrega; pedido 
cancelado após a fi nalização 
da compra; maquiagem de 
desconto (situação em que 
o desconto oferecido sobre 
o preço do produto/serviço 
não é real); produto/serviço 
indisponível; mudança de 
preço ao fi nalizar a compra; 
produto/serviço entregue 
diferente do pedido, 
incompleto ou danifi cado.

Na pauta desta  semana vamos falar sobre as regras do 
transporte rodoviário, dicas sobre viagem e seus direitos.
Com a fl exibilização das  medidas de isolamento e a chegada 

do fi m de ano, gerou uma grande demanda pela  população, seja para 
festejar, descansar ou viajem de turismo. Assim, vai a dica para  os que 
pretendem fazer uso do transporte rodoviário nessa época,  sobre seus 
direitos, estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).
É  essencial que as empresas de ônibus respeitem o direito básico 
à informação. É importante disponibilizar painéis ou cartazes que 
informem o destino, horário de saída e preço do serviço, em local 
visível e de fácil acesso, para que os consumidores possam ter 
conhecimento desses detalhes. 
Outra informação que deve estar clara para o consumidor é a não 
obrigatoriedade da cobrança de alguns serviços. O seguro facultativo, 
por exemplo, só poderá ser cobrado caso o usuário decida adquiri-lo. 
Por isso, é bom estar atento a cobranças indevidas.

Desistência
Caso o consumidor desista de realizar a viagem, tem direito ao 
reembolso do valor da passagem comprada. Contudo, a devolução 
do valor integral só é possível caso o desistente solicite o serviço pelo 
menos três horas antes do início da viagem. Depois desse prazo, a 
transportadora pode reter 5% do valor, e deve devolver o dinheiro 
pago em até 30 dias.
Além disso, nos casos em que o consumidor deseje remarcar a data da 
viagem, também deve solicitar com antecedência mínima de três horas. 
Se a solicitação for feita após esse prazo, a transportadora pode cobrar 
uma taxa de remarcação, que pode ser de até 20% sobre o valor da 
tarifa.  Por isso, tanto nos casos de desistência quanto de remarcação, é 
importante que o consumidor observe o horário de funcionamento do 
guichê da transportadora.
Outro detalhe ao qual o consumidor deve se atentar é o prazo de 
validade da passagem, que é um ano, a partir da data de emissão. Caso 
esse prazo seja expirado, o consumidor não poderá mais remarcar a 
data da viagem.

Atrasos
Também é importante que o consumidor saiba como proceder nos 
casos de atraso da viagem, quando o atraso for superior a uma hora, 
o passageiro tem direito a exigir o embarque em outra empresa de 
serviço equivalente, para mesmo destino, ou a restituição imediata do 
valor da passagem.
Caso o passageiro seja transportado em veículo inferior ao contratado, 
deve receber a diferença do preço da passagem.
Já nos casos de atraso superior a três horas, a empresa de ônibus tem a 
obrigação de disponibilizar alimentação aos passageiros. Além disso, se 
a viagem não puder ser continuada no mesmo dia, a empresa também 
deve oferecer hospedagem aos clientes.

Extravio ou danifi cação da bagagem
A partir do momento em que a bagagem é entregue ao transportador, 
ele se torna responsável por ela e deve indenizar o consumidor em 
caso de extravio ou danifi cação. Caso a viagem tenha sido contratada 
por meio de uma agência de turismo, esta também responde pelo 
incidente, pois o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê 
a responsabilidade solidária.
É obrigação da empresa transportadora identifi car todas as malas 
colocadas no bagageiro, além de etiquetar a bagagem de mão nos 
trajetos que contam com fi scalização aduaneira.

Reclamação
Caso o consumidor sinta-se lesado pela empresa transportadora, 
é fundamental anotar o número de registro do ônibus e guardar o 
canhoto da passagem. Se o cliente desejar registrar alguma reclamação, 
esses documentos poderão ser usados como comprovantes.
A importância de o consumidor exigir seus direitos nesses casos. Essas 
empresas devem prestar serviços de forma efi ciente, com qualidade, 
pontualidade, segurança, higiene e conforto. Se o consumidor for 
desrespeitado em seus direitos, deve reclamar junto aos órgãos de 
defesa do consumidor.

PÉ NA ESTRADA, DICAS 
SOBRE VIAGENS NO 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

pedido foi cancelado. 

Dicas
 
O  primeiro é preferir 
pagar à vista, para fugir 
dos juros cobrados nos 
fi nanciamentos. Ter paciência 
é fundamental, assim como 
não comprar por impulso e 
procurar adotar hábitos de 
consumo consciente. Um dos 
caminhos para isso é defi nir 
um valor máximo a ser pago 
por um produto ou serviço 
antes da compra, para não 
comprometer o orçamento.
Evitar sites que exibem 
como forma de contato 
apenas um telefone celular, 
sem e-mail corporativo
Preferir fornecedores 
reconhecidos ou indicados 
por amigos e familiares. 
Pesquisar sua reputação 
em sites que avaliam lojas 
virtuais
Se contratar entrega em 
domícilio, solicitar que o 
prazo seja registrado na 
nota fi scal ou recibo. No 
Estado de São Paulo, a Lei 
da Entrega (nº 13.747/2009) 
obriga o fornecedor a 
oferecer a possibilidade de 
agendar a data e o período 
de entrega do item ou de 
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Projeto prevê punição a dono de animais 
mantidos acorrentados em Rio Preto 

Após aprovar na última se-
mana projeto de lei que prevê 
multa de R$ 314 para o dono 
que não conduzir seu animal 
doméstico com coleiras pelas 
vias públicas de Rio Preto, os 
vereadores analisam em se-
gunda discussão outro projeto 
que trata da causa animal.

De autoria do presidente 
da Câmara Pedro Roberto Go-
mes (Patriota), vai a votação 
na sessão da próxima terça-
-feira, 23, projeto que proíbe 
que animais sejam mantidos 
presos em correntes ou asse-
melhados em Rio Preto.

Caso seja flagrado o dono 
do animal terá 24 horas para 
regularizar a situação. Caso 

contrário o animal será apre-
endido devendo ser retirado 
dentro do prazo máximo de 
sete dias mediante paga-

Na justificativa Pedro Ro-
berto afirma que a proposta 
“pretende inibir casos de 
maus-tratos decorrentes da 
privação da liberdade de lo-
comoção dos animais, através 
do acorrentamento, prejudi-
cando a sua saúde e o seu 
bem-estar”.

O parlamentar lembra que 
“o ato de acorrentar o animal 
pode ocasionar problemas 
físicos, tais como lesões de 
pele, no pescoço e pelo cor-
po, além de problemas psi-
cológicos. A conduta, ainda, 
representa um risco para o 
animal, afinal não são poucos 
os registros de cães que se 
enforcam ao ficarem presos 
em correntes e afins”.

Raphael FERRARI 

mento da multa, despesas 
veterinárias, taxa de diárias, 
manutenção ou estadia res-
pectiva.

Divulgação

VAI À VOTAÇÃO

Pupo quer fim das votações 
secretas na Câmara 

As chamadas votações 
secretas podem estar com os 
dias contados na Câmara Mu-
nicipal. Projeto de resolução do 
vereador Renato Pupo (PSDB) 
prevê o fim das votações do 
tipo durante sessões no Le-
gislativo.

As votações secretas ocor-
rem quando os vereadores 
votam projetos que concedem 
honrarias, denominações de 
ruas, títulos de cidadão hono-
rário a pessoas. Por força do 
atual regimento interno este 
tipo de votação acontece sem a 
presença de público no plenário 
e também não é transmitido 

pelos canais oficiais de comu-
nicação da própria Câmara.

Em vigor desde 1990, fo-
ram várias as tentativas ao 
longo dos anos de por fim as 
votações secretas, todas sem 
êxito.

Segundo Pupo o fim das 
votações secretas tem como 
objetivo dar maior transparên-
cia aos atos legislativos.

“O voto secreto atenta 
contra o direito elementar do 
eleitor em saber como seu 
representante eleito age em 
seu nome”, diz na justificativa 
do projeto.

O projeto será analisado na 
sessão de terça-feira, 23, no 
período da tarde.

Raphael FERRARI 

RESOLUÇÃO

A Estância Turística de 
Olímpia aprovou e sancionou 
Lei que proíbe a nomeação 
de pessoas que tenham sido 
condenadas pela Lei Maria 
da Penha (Lei Federal Nº 
11.340/2006).

A nova regulamentação 
foi publicada no Diário Oficial 
no último dia 12 de novem-
bro, com efeito imediato, 
após ter sido aprovada pela 
Câmara Municipal e sancio-
nada pelo prefeito Fernando 
Cunha. A lei é válida para 
todos os cargos efetivos 
como também em comissão, 
da Administração Pública 
Direta e Indireta do municí-
pio, o que inclui a Prefeitura, 
Câmara, Daemo e o Instituto 
OlímpiaPrev.

O projeto é de autoria da 
vereadora Cristina Reale que 
na justificativa afirma que “a 
proposta se baseia no artigo 
226, inciso 8, da Constitui-
ção Federal, que preconiza 
que o Estado deve criar me-
canismos com o objetivo de 
coibir a violência doméstica 
e assegurar a assistência 
individual aos que integram 
a família”.

Dessa forma, a legislação 
tem o objetivo de coibir esse 

tipo de crime, impossibilitan-
do que o autor que cometeu 
a violência possa concorrer ou 
assumir cargos públicos.

Para o prefeito Fernando 
Cunha, a iniciativa tem impor-
tante papel social e contribui 

Da REDAÇÃO

REGIÃO

SESSÃO

Vereadora Cristina Reale, autora do projeto que virou Lei

Pedro Roberto Gomes é o autor do projeto

Divulgação

Divulgação

Câmara analisa veto a projeto que parcela 
multas a comerciantes durante a pandemia 

Os vereadores de Rio Preto 
vão analisar 14 propostas nas 
sessões da próxima terça-feira, 
23. O Legislativo realiza duas 
sessões, a primeira com início 
às 9 horas e término as 13 
horas, e a segunda no período 
da tarde que vai das 14 às 18 
horas.

A primeira sessão traz como 
destaque a análise do veto 
aplicado pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB) a projeto já apro-
vado de autoria do vereador 
Júlio Donizete (PSD) que prevê 
o parcelamento em até 12 ve-
zes das multas administrativas 
impostas pelo Poder Público a 
estabelecimentos comerciais 
que desrespeitaram as regras 
sanitárias de enfrentamento 
à Covid-19. Na justificativa 
para vetar a proposta Edinho 
alega que se trata de matéria 
de competência do Executivo 

e que não se pode permitir 
renúncia de receitas.

Outro destaque é o pro-
jeto de lei do vereador Bruno 
Marinho (Patriota), que obriga 
realização de estudo prévio 
antes da instalação de radares, 
bem como alerta com antece-
dência aos motoristas de que o 
local será fiscalizado por radar 
e também a disponibilização 
do referido estudo no site da 
Prefeitura. A proposta entra na 
pauta em primeira discussão.

Na sequência, serão ana-
lisados dois projetos de lei 
complementar, ambos do Exe-
cutivo. Em segunda discussão, 
está na pauta a proposta que 
altera a lei que instituiu o 
Imposto sobre Serviço (ISS), 
para criar um novo subitem na 
tabela de serviços, referente 
ao monitoramento e ao rastre-
amento à distância de veículos 
ou pessoas. Antes, esse servi-
ço era enquadrado junto com 
rastreamento fixo de imóveis.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Segunda sessão -  À 
tarde os vereadores voltam a 
se reunir para analisar mais 
dois vetos totais do prefeito 
Edinho. O primeiro ao proje-
to de Robson Ricci e Karina 
Caroline (Republicanos) que 
previa multa de até 200 UFM 
(R$ 12,4 mil) a organizadores 
e proprietários de imóveis fla-
grados realizando festas clan-
destinas, além de 10 UFM (R$ 
600) para os frequentadores 
dessas festas. Emenda incor-
porada ao projeto aumentou 
a penalidade, considerada 
gravíssima, passando a multa 
máxima para até 700 UFM (R$ 
43,4 mil).

O segundo veto é ao pro-
jeto de Bruno Moura (PSDB), 
que dispõe sobre a criação 
de cota para contratação de 
desempregados há mais de 
três anos e pessoas em si-
tuação de rua por empresas 
terceirizadas contratadas pelo 
município.

Edinho entrega mais uma 
ciclovia neste domingo 

Os ciclistas de Rio Preto ga-
nham neste domingo, dia 21, 
mais 1,66 km de ciclovia, no 
trecho que tem como ponto de 
partida a Av. Ricardo Siqueira 
de Mendonça/Estrada Vicente 
Polachini/Trecho Av. Nadima 
Damha. O percurso recebeu 
o nome do rio-pretense José 
Saran Neto, que perdeu a vida 
num acidente em agosto de 
2020, quando pedalava pelo 
acostamento da vicinal Dr. 
José Arroyo Martins, que liga 
Mirassol a Bady Bassitt. Ele 
foi atingido por um carro que 
transitava no sentido contrário.

“A homenagem dando o 
nome do Saran a esta ciclovia 
é uma forma de homenagear 
um atleta, um esportista que 
foi vítima da violência do trân-
sito, uma preocupação que 
queremos externar”, destacou 
o prefeito Edinho Araújo.

Essa foi a segunda ciclovia 
a receber nome de um ciclista 
de Rio Preto. A primeira foi 
anunciada em 23 de setembro 
e compreende a pista da ave-
nida Bady Bassitt, com 8,05 
km de extensão no trecho que 
tem como ponto de partida 
a avenida Juscelino Kubits-
check, cruzamento com a rua 
Francisco Antônio dos Santos, 
percorrendo toda a extensão 
da avenida Bady Bassitt até a 
Philadelpho Gouvea Netto. O 
percurso recebeu o nome do 
rio-pretense Rodrigo Dias Tozo, 
um comerciante e ciclista que 
sofreu acidente fatal em de-

zembro de 2018. Ele pedalava 
em grupo pelo acostamento 
da rodovia Washington Luís, 
quando foi atingido por um 
carro.

De acordo com o secretário 
Fábio Marcondes, as ciclovias 
encorajam o uso das bicicletas 
como meio de transporte, o 
que reduz o número de veícu-
los no trânsito pesado e uso 
de combustíveis. “O fato de 
existir a ciclovia exige que os 
motoristas reconheçam que 
os ciclistas também usam as 
ruas, com o mesmo direito que 
qualquer cidadão. A ciclovia 
oferece segurança para o ci-
clista e contribui para reduzir 
os acidentes que envolvem 
carros, motos e bicicletas, 
demarcando uma faixa espe-
cial para os ciclistas”, disse 
Marcondes.

Rio Preto possui agora 
26,55 km de ciclovias, em 
vários pontos da cidade.

O prefeito de Rio Preto Edi-
nho Araújo, ao lado de secre-
tários e vereadores, participa 
da cerimônia de inauguração 
a partir das 11h.

Raphael FERRARI 

ESPORTE

Divulgação

Olímpia aprova lei que impede nomeação em cargos 
públicos de condenados pela Lei Maria da Penha 

com o fortalecimento das 
políticas públicas. “Proteger 
as famílias e, principalmente, 
a integridade das mulheres é 
obrigação de toda a socieda-
de e vejo esta nova lei como 
mais um mecanismo contra a 

violência. As leis de proteção, 
canais de denúncia e a assis-
tência às vítimas estão cada 
vez mais presentes e com 
essa regulamentação forta-
lecemos este papel social do 
Estado”, destacou o prefeito.
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Motociclista bate em poste e morre 
após acidente na Avenida Bady Bassitt 

Um homem de 26 anos 
morreu na madrugada deste 
sábado (20) depois de sofrer 
um acidente de moto na Ave-
nida Bady Bassitt em Rio Preto.

Segundo uma testemunha, 
o motociclista teria entrado em 
alta velocidade na avenida no 
sentido bairro-centro por volta 
das 2h, quando perdeu o con-
trole e bateu diretamente em 
um poste. Ainda de acordo as 
informações, não havia nenhum 
outro veículo nos arredores, 
tendo a vítima colidido sozinha.

O socorro médico foi aciona-
do, mas vítima morreu no local. 
A polícia acionou os familiares 
do rapaz, que são de Ourinhos.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

FATAL

Arquivo DHOJE

JARDIM DAS OLIVEIRAS
Furto de escoras de ferro 

provoca prejuízo de 
R$ 19 mil em construção 

Uma mulher de 32 anos 
registrou um boletim de ocor-
rência na madrugada deste 
sábado (20) após constatar 
um furto no bairro Jardim das 
Oliveiras em Rio Preto.

Segundo o boletim, a mu-
lher é proprietária de uma obra 
no local e alugou 50 escoras de 
ferro para até o dia 25/11. No 

entanto, ela recebeu o con-
tato do pedreiro que trabalha 
no local informando que uma 
pessoa desconhecida entrou 
na construção e furtou os 
objetos.

Ela ainda afirmou que o 
local não estava trancado, não 
estava arrombado, não pos-
suía câmeras  e que o prejuízo 
estimado é de R$ 19 mil. A 
polícia ainda investiga o caso.

Vinicius LIMA

CAMINHONEIRO
Homem alega ter sido 
sequestrado e perdido 

quase R$ 6 mil 

Um homem de 48 anos re-
gistrou um boletim de ocorrência 
na Central de Flagrantes de São 
José do Rio Preto nesta sexta-
-feira (19) alegando ter sofrido 
um sequestro.

A vítima estava na cidade 
de Itaquaquecetuba com um 
caminhão para pegar uma carga 
de tintas automotivas, quando 
dois indivíduos com posse de 
um revólver o colocaram em 
um carro e o levaram para uma 
favela, tendo permanecido lá 
das 16h30 do dia 27/10 até às 
18h do dia 28/10.

Segundo a vítima, no tempo 
que ele permaneceu com os 
assaltantes foram feitas trans-
ferências via PIX e compras 
com o seu cartão bancário 
que somadas totalizam R$ 
5.942,65. Ele descreveu os dois 

criminosos que o sequestraram 
para a polícia, mas segundo o 
homem, cerca de 10 pessoas 
no total participaram do evento 
criminoso.

A vítima foi libertada na ci-
dade de Suzano com todos os 
seus pertences, com exceção 
do celular. Ele pediu ajuda em 
uma oficina mecânica e foi le-
vado Guarda Municipal, onde foi 
orientado a fazer um boletim de 
ocorrência pela internet.

O homem registrou o bole-
tim, eletrônico o qual foi inde-
ferido. Segundo as informações 
do boletim registrado em Rio 
Preto, há divergências nos fatos 
narrados na Delegacia Eletrôni-
ca quanto os narrados em na 
Central de Flagrantes em Rio 
Preto quanto aso valores sub-
traídos, características físicas 
dos autores e também do local 
dos fatos.

Vinicius LIMA

PERDEU R$ 1 MIL

Idoso troca nudes com garota e é vítima de extorsão 

Um idoso de 70 anos foi 
vítima do “golpe da novinha 
do Facebook” nesta sexta-
-feira (19) em Rio Preto.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o recebeu um 
pedido de amizade de uma 

mulher, no qual ele conver-
sou durante dois dias e tro-
caram fotos íntimas. Nesta 
sexta-feira, uma pessoa que 
se identificou como delegado 
ligou para vítima dizendo que 
tinha uma ação de estupro 
e pedofilia contra vítima, já 
que a suposta mulher com 

quem ele conversou era me-
nor de idade, e que ela seria 
aberta se ele não pagasse a 
quantia de R$ 5 mil.

Aterrorizado, o idoso rea-
lizou o depósito de R$ 1 mil 
na conta indicada pelo es-
telionatário e enviou o com-
provante. O golpista voltou a 

entrar em contato pedindo 
para que a vítima realizasse 
todo dia 10 o pagamento de 
R$ 1 mil até completasse a 
quantia de R$ 5 mil.

A vítima comunicou os 
policiais e deseja represen-
tar criminalmente contra o 
autor.

Vinicius LIMA

VIOLÊNCIA
Marido estrangula e ameaça esposa com faca 

A polícia foi acionada na 
noite desta sexta-feira (19) para 
atender um chamado de violên-
cia doméstica no bairro Jardim 
Nunes em Rio Preto.

Segundo as informações do 
boletim de ocorrência, o marido 
chegou em casa alcoolizado 

e passou a ameaçar a esposa 
dizendo que “ela não passaria 
viva daquela noite”. A discussão 
foi ficando acalorada e o homem 
passou a tentar estrangular a 
vítima.

Quando ela conseguiu se 
desvencilhar, ele começou a 
quebrar os móveis da casa. Em 
seguida, o autor pegou uma faca 

e passou a bater na mesa amea-
çando a vítima. Os policiais fize-
ram contato com o homem, que 
estava embriagado, que relatou 
que foi apenas uma discussão.

Os policiais redigiram o bo-
letim e encaminharam a ocor-
rência para o Plantão Policial. 
A vítima solicitou as medidas 
protetivas de urgência.

Vinicius LIMA

noite desta sexta-feira (19) para 
atender um chamado de violên-
cia doméstica no bairro Jardim 
Nunes em Rio Preto.

boletim de ocorrência, o marido 
chegou em casa alcoolizado 

Vinicius

INTOLERÂNCIA
Motoristas brigam depois de batida no trânsito 

Dois homens comparece-
ram na Central de Flagrantes 
na tarde desta sexta-feira (19) 
depois se envolverem em uma 
briga em um acidente de trân-
sito em Rio Preto.

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência, o 
primeiro motorista estava di-

rigindo na rua São Paulo um 
HB-20 e usando o celular ao 
mesmo tempo, quando freou 
repentinamente. O motorista 
que vinha atrás, pilotando um 
Corsa, bateu na traseira. A 
batida foi leve, com pequenos 
danos.

O homem que dirigia o 
Corsa relatou que o motoris-
ta da frente desceu do carro 

e veio agressivamente para 
cima dele, passando a bater 
a cabeça da vítima contra o 
vidro, vindo posteriormente a 
quebrar o retrovisor. As agres-
sões só pararam quando um 
outro homem que estava na 
rua aplicou um “mata-leão” no 
motorista do HB-20.

Já no relato do motorista do 
HB-20, ele alega que o moto-

rista que bateu na sua traseira 
tentou se evadir do local e que 
por conta disso ele teria o se-
gurar para que ele não saísse. 
Ele também alega que apenas 
revidou as agressões, já que 
o mesmo teria sido ofendido 
primeiro.

A ocorrência foi encaminha-
da para o Distrito Policial para 
melhor apuração dos fatos.

Vinicius LIMA

HOJE
Trânsito ficará parcialmente interditado

 na região dos condomínios Damha 

A Secretaria de Trânsito, 
Transportes e Segurança infor-
ma que, a partir de hoje , 21, 
as avenidas Sabino Cardoso 
Filho e Nadima Damha serão 
parcialmente interditadas para 
a utilização como faixa de ci-
clolazer para a população em 

geral entre as 6h e às 13h. Na 
Nadima Damha, a faixa mais 
à direita – apenas para quem 
segue no sentido Engenheiro 
Schimdt – ficará reservada aos 
ciclistas.

Na Sabino Cardoso, os 
veículos motorizados poderão 
usar a faixa à esquerda – sen-
tido Lago 3 da Represa Munici-

pal – para transitar em ambos 
os sentidos de direção. A faixa 
reservada aos ciclistas será a 
oposta. O trajeto também inclui 
a ponte Júlio Zacarin, que liga 
as duas vias.

As duas avenidas já foram 
sinalizadas com faixas e esta-
rão demarcadas com cones na 
manhã de domingo.

Da REDAÇÃO

Copinha: Tanabi e Bálsamo serão sedes e Teixeirão fica de fora
O Tanabi Esporte Clube 

e a Prefeitura de Bálsamo 
divulgaram em suas redes 
sociais nesta sexta-feira (19) 
que voltarão a ser sedes da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior em janeiro de 2022. A 
Federação Paulista de Fute-
bol (FPF) ainda não divulgou 
oficialmente os locais nem os 
clubes participantes.

Segundo a Prefeitura, Bál-
samo já recebeu um ofício 
da FPF para ser sede pela 
segunda vez. Os jogos serão 
disputados no estádio Manuel 
Francisco Ferreira. “Após pas-
sarmos pelo grande evento do 
Falcão, o Rei do Futsal, recebe 
este ofício hoje do presidente 
Reinaldo. Estou muito feliz 

por mais uma vez conseguir 
sediar este grande torneio. É 
Bálsamo sendo reconhecida em 
todo Brasil”, disse o prefeito Du 
Lourenço.

O Tanabi também informou 
que será sede da competição 
mais uma vez. A competição 
não foi realizada em 2021, mas 
teve jogos na cidade em 2020 
com o time da casa fazendo 
uma boa campanha e sendo 
reconhecido pelo belo gol de 
bicicleta marcado por Eric, que 
concorreu ao Prêmio Dener de 
gol mais bonito do campeona-
to. Os jogos serão no estádio 
Alberto Victolo.

Apesar de ter manifestado 
o desejo de ser sede, o estádio 
Teixeirão em Rio Preto não vai 
receber jogos da Copinha em 
2022. O Ministério Público do 

Trabalho (MPT) determinou no 
início de setembro a dissolu-
ção das categorias de base do 
América e exigiu o registro com 
carteira de trabalho e salário 
mínimo para todos os atletas 
de 14 a 20 anos.

Segundo o presidente Luiz 
Donizete Prietto, o América teve 
que dispensar todos os jogado-
res enquanto recorre da decisão 
na Justiça. Portanto, o time não 
vai poder disputar o campeona-
to e consequentemente desistiu 
de ser sede do torneio.

Ainda na região, Votupo-
ranga também deverá receber 
jogos com o Votuporanguense 
sendo o time da casa. Mirassol 
e Rio Preto devem atuar no 
torneio, mas não como times 
sedes. A Copinha começa dia 
02/01 e vai até 25/01.

Vinicius LIMA

ESPORTE

Renan CONTRERA
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TURISMO 

Morar em Portu-
gal é algo que 
muitos brasi-
leiros querem 

fazer. No entanto, antes de 
chegar no país é fundamen-
tal conhecer as normas para 
residir nele. Os fatores que 
envolvem a modalidade do 
visto são os principais itens 
que devem ser analisados 
antes de migrar.

A facilidade de obtenção 
do visto, a facilidade com o 
idioma e a qualidade de vida 
são os principais fatores que 
atraíram os brasileiros em 
Portugal. Assim, nos últimos 
anos, o país luso foi (re)des-
coberto e tem atraído milhares 
de pessoas para morar.

De acordo com o último 
relatório do SEF (Serviço de 
Estrangeiros e Fronteias) em 
2019, estima-se que cerca 
de 590.348 mil pessoas es-
trangeiras vivam em Portugal. 
Dentre elas, 151 mil são 
brasileiros residentes no país. 
Isso, sem contar com os brasi-
leiros que possuem cidadania 
europeia ou estão ilegais.

Os brasileiros também têm 
grande destaque nos pedidos 
de cidadanias portuguesas. 
Em 2019 foram 74.116 pe-
didos, sendo a maioria deles 
(22.928) de brasileiros.

Segundo os dados preli-
minares do SEF, relativos ao 
ano de 2020, mesmo com a 
pandemia de Covid-19 foram 
emitidos mais de 117 mil 
novos títulos de residência 
em Portugal. Os dados finais 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Ora, pois! Portugal é logo ali... 
 Divulgação  Divulgação

ainda não foram divulgados, 
por isso, deste número de 
2020 ainda não é possível 
saber quantos são brasileiros.

A Cláudia Alves é uma rio-
-pretense que se mudou para 
Portugal em fevereiro de 2020, 
um mês antes da pandemia 
e já chegou com o lockdown 
total. “Fechou tudo, tudo mes-
mo”, ressalta.

Em relação às documen-
tações, Cláudia explica que 
não teve dificuldade para ficar 
legal no País. “Eu já tinha o 
NIF, que seria o RG brasileiro, 
de quando eu visitei Portugal 
há 18 anos. Quando cheguei 
aqui tirei o NIS, que é o CPF do 
Brasil, também abri atividade, 
que seria o MEi, e fiz a ma-
nifestação de interesse, mas 
ainda não fui aceita”.

A rio-pretense ainda frisa 
que para autorização definiti-
va é necessário em torno de 
seis anos. “Tem a primeira, a 
segunda e cinco anos após a 
terceira é que vem a oficial, 
para ter todos os direitos”.

Cláudia estava com dois 
empregos, mas agora resolveu 
se manter em um só. “Aqui 
os aluguéis são muito caros 
comparados ao salário mínimo, 
principalmente por não termos 
fiados, eles (portugueses) 
exigem cauções muito altas. 
Consegui alugar o apartamento 
dos sonhos, por isso saí de um 
emprego e pretendo começar a 
trabalhar com comida a partir 
do mês que vem. Ser dona do 
meu próprio negócio. Não vim 
atrás de dinheiro, de ficar rica 
ou juntar dinheiro, vim pra Por-
tugal para ter melhor qualidade 
de vida”.

Na opinião da rio-pretense, 
a pior parte de Portugal é falta 
de regras no sistema burocrá-
tico. “Eu abri uma conta sem 
ter que depositar nada, meu 
filho foi abrir e já pediram 100 
euros. Depende de quem te 
atende e se eles vão com a sua 
cara”, relata Cláudia.

A cidade escolhida pela 
rio-pretense foi Lisboa, no 
centro. “Trabalho com atendi-
mento em balcão atualmente 
e escolhi Lisboa porque minha 
filha já morava aqui e porque 
gostei. Porém, ainda vou mo-
rar de frente à praia, em Cais 
Cais. É a próxima mudança de 
endereço”, salienta.

“Nasci para viver aqui, me 
sinto mais Lisboeta do que 
rio-pretense”, brinca. “A única 
desvantagem são os salários 
baixos. Se não for o mais baixo, 
está entre eles”, conclui.  

Os brasileiros em Portugal 
são muitos e o perfil é bem 
heterogêneo. São muitos es-
tudantes de graduação, mes-

trado e doutorado. São inves-
tidores no mercado imobiliário, 
trabalhadores qualificados e 
não-qualificados, empreende-
dores e aposentados. Muitos 
vieram sozinhos e muitos rea-
lizaram a mudança com toda 
a família.

As motivações para a mu-
dança para Portugal são quase 
sempre as mesmas: os es-
tudantes estão em busca de 
ter uma experiência fora ou 
aperfeiçoar o currículo. Além 
disso, muitos veem em Portu-
gal uma maneira mais fácil de 

adquirir uma formação euro-
peia e experiência profissional 
para depois mudar para outros 
países, ou voltar para o Brasil 
com um currículo com maior 
destaque, já que uma forma-
ção no exterior conta bastante 
aos olhos dos recrutadores.

A busca por qualidade de 
vida é o principal motivo de 
mudança para Portugal entre 
os outros perfis. Mas quando 
falamos em qualidade de vida, 
estamos englobando em um 
conjunto de fatores como o 
balanço entre trabalho e vida 

pessoal, transporte, educação, 
saúde, poder de compra e 
principalmente, segurança. 
Esse ponto todos os brasileiros 
em Portugal destacam.

A facilidade com o idioma 
é o principal motivo de tantos 
brasileiros escolherem morar 
em Portugal. Além disso, o 
custo de vida relativamente 
baixo se comparado a outros 
países europeus e a “aproxi-
mação” com a nossa cultura, 
também são pontos destaca-
dos dentre os brasileiros em 
Portugal.

Cláudia Alves rio-pretense

Ações destacam preocupação com meio ambiente 

A Secretaria de Saú-
de de Rio Preto, 
por meio da Vigi-

lância Ambiental, promove 
nesta  semana a Feira de 
Educação em Saúde. As 
ações serão realizadas em 
três escolas municipais do 
bairro Santo Antônio:  De-
putado Silvio Benito Martini, 
Irmã Dulce e Tacla Said 
Benetti. A feira começa na 
segunda-feira, 22, e tem 
parceria com a Secretaria 
de Educação.

A estimativa é de que 
1,1 mil alunos do ensino 
fundamental I participem do 
evento ao longo da sema-
na, aprendendo de forma 
educativa e lúdica sobre o 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, zika 
e chikungunya e sobre o 
escorpião.

As atividades incluem 
vídeos de animação, ban-
cada com microscópio e 

lupa para os alunos olharem 
de perto o mosquito e o es-
corpião, tabuleiro de jogos 
gigante, cabine de escorpião 
e fantasias.

“A Feira é uma excelente 
oportunidade para trabalhar 
na prática esses temas que 
estão presentes no cotidiano. 
As crianças interagem e levam 
para casa os aprendizados”, 
afirma o gerente da Vigilância 
Ambiental Luiz Feboli Filho.

Mutirão da Limpe-
za e da Saúde

Além da Feira de Educação 
em Saúde, a Vigilância Am-
biental realiza na semana que 
vem a sétima etapa do Muti-
rão da Limpeza e da Saúde, 
nos dias 24 a 26 de novembro 
na área de abrangência do 
Santo Antônio. A ação tem 
parceria com a Secretaria de 
Serviços Gerais.

Os bairros contemplados 
são: Jardim Arroyo, Jardim 

Santo Antônio, Jardim Zé 
Menino, Set Parque, Jardim 
Planalto, Jardim Nunes e Re-
sidencial Caetano.

Os materiais inservíveis, 
ou seja, que servem apenas 
como criadouro para o mos-
quito Aedes aegypti e escor-
piões devem ser colocados 
na calçada pelo período da 
manhã. Os caminhões vão 
passar pelos bairros entre 8h 
e 15h30.

Este ano, a Prefeitura rea-
lizou seis Mutirões da Limpeza 
e da Saúde, com saldo de 57 
toneladas de materiais inser-
víveis recolhidos.

Dengue e aciden-
tes com escorpiões

Rio Preto acumula 780 
acidentes com escorpiões 
em 2021, enquanto em 
2020 foram registrados 923 
acidentes com escorpiões. 
Já os casos confirmados de 
dengue estão em 20.405 
(janeiro a outubro); outros 
10.188 suspeitos já foram 
descartados e 386 seguem 
em investigação. O município 
não registrou mortes por aci-
dentes com escorpião este 
ano e no ano passado. Já 
por dengue, foram 7 óbitos 
registrados este ano.

Raphael FERRARI

ESTA SEMANA

 Divulgação

EDITAL 
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               Hoje vamos aprender  a jogar as "Super Cartas dos animais da África". Um jogo de cartas muito divertido, onde podemos trabalhar vários
conceitos matemático e científicos. Em matemática iremos trabalhar com números, fazer comparações, maior ou menor, pesos e medidas,
múltiplos de 3, quantidades (unidade, dezena, centena e milhar), leitura de números e valores. Em ciências vamos aprender sobre os animais
africanos, tempo de gestação (ou eclosão, quando colocam ovos), peso, idade e altura. Veja as regras, abaixo. Você pode fazer o download
completo deste jogo com 24 cartas no endereço:
https://sites.google.com/educacao.riopreto.br/mamaafrica

Super Cartas dos animais da África! Leandro Ferreira é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 
mestre em Educação.

Edição: 221 - novembro de 2021facebook.com/hrecreio leandroferreiraprof@gmail.com

CULTURA

Crianças encontram na música uma 
zona de paz, afirma professor 

Quem nunca teve 
algum sentimen-
to, seja de felici-
dade ou tristeza, 

e resolveu ouvir uma música 
para comemorar ou para 
refletir? A música faz parte 
da vida do brasileiro de uma 
maneira muito intensa. Nos-
so país é adepto de vários 
estilos musicais e muitos 
talentos.

Exemplo disso, é o Projeto 
Guri, de Rio Preto, que aten-
de cerca de 600 crianças 
gratuitamente, fazendo aulas 
de diversos tipos de instru-
mentos. O Júnior Crestani é 
professor de viola caipira no 
polo de Rio Preto do Projeto 
Guri e enfatiza: “A música, do 
ponto de vista emocional, é 
muito particular. Vejo crian-
ças que eu trabalho que são 
extremamente tímidas, mas 
que com o instrumento con-
seguem se soltar. Já vi muitos 
jovens relatarem que passam 
por problemas em casa e 
encontram no instrumento 
uma zona de paz”.

O professor, que também 

dá aula de violão no polo de 
Potirendaba do Projeto Guri, 
ainda complementa dizendo 
que “a inserção da música 
na vida de crianças tem be-
nefícios multidisciplinares. 
No projeto Guri, por exemplo, 
é um projeto sociocultural, 
onde a gente não só ensina 
a música, mas também o 
desenvolvimento humano, 
inter-relação pessoal, ques-
tão de respeito e disciplina, 
horários, engloba tudo. Do 
ponto de vista do desenvol-
vimento motor, coordenativo, 
cognitivo. A música é um dos 
melhores caminhos para a 
criança se desenvolver”.

Além de dar aula no Pro-
jeto Guri, Júnior também faz 
parte de uma dupla sertaneja 
chamada ‘Júnior e Cristiano’, 
que tem como parceiro seu 
pai.

O João Vitor tem nove anos 
e faz aula de violão desde os 
seis anos. “Eu era muito agi-
tado e minha mãe me colocou 
no violão para eu me distrair 
e ocupar a cabeça. Hoje eu 
não troco minhas aulas por 
nada. Eu amo fazer aula e 
tocar violão”.

A mãe, Rosália, disse ao 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

DHoje que as aulas de música 
deram calma e paz ao filho. 
“Ele encontrou uma vocação. 
Ele encontrou a paz. Mesmo 
sendo criança, eu sentia que 
ele precisava de algo para se 
completar e o violão trouxe 
essa plenitude para a vida 
dele”.

Projeto Guri

O Polo Regional de Rio 
Preto oferece os cursos de: 
Cavaco, Clarinete, Contrabaixo 
acústico, Eufônio/Bombardino, 
Flauta transversal, Iniciação 
Musical, Percussão, Saxofone, 
Trombone, Trompete, Violão, 
Violino, Violoncelo, Viola e 
Viola caipira. Todos os instru-
mentos têm iniciação entre os 
seis e oito anos.Além disso, 
também são oferecidas aulas 
de canto coral, com iniciação 
aos nove anos.

Para participar, é necessá-
rio estar matriculado na escola 
regular e ter entre 6 e 18 anos 
incompletos. Não é preciso ter 
conhecimento prévio de músi-
ca, nem possuir instrumentos 
ou realizar testes seletivos e 
as aulas são gratuitas. Vale 
ressaltar que a criança não 

precisa ter instrumento em 
casa, o Projeto Guri fornece os 
instrumentos para os alunos.

Cada aluna frequenta o 
curso duas vezes por semana, 
divididas de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 11h e 13h30 
às 18h00.

“A prática musical, princi-
palmente quando realizada 
coletivamente, pode promover 

a autoconfiança, a autodisci-
plina, o trabalho em equipe, 
o desenvolvimento da criati-
vidade, do senso crítico e da 
sensibilidade, além de possibi-
litar novas formas de pensar e 
ver o mundo, de ter uma visão 
crítica e reflexiva de si mes-
mo e dos outros, e trabalhar 
questões de solidariedade, 
desenvolvendo uma formação 

humana. As crianças, ado-
lescentes e jovens também 
podem encontrar na música 
uma outra linguagem para se 
expressar, desenvolvendo a 
acuidade auditiva, a escuta 
atenta, a prontidão, o senso 
imaginativo e a criatividade”, 
conclui a diretoria do Projeto 
Guri, através da assessoria de 
imprensa da entidade.

Divulgação

RETORNO

O cantor Nasar, criador dos 
projetos “Raizeiros” e “Um Te-
nor no Sertão”, está de volta, 
dessa vez com um espetáculo 
que mescla a emoção do ao 
vivo, com o deslumbre da séti-
ma arte. Com estreia marcada 
para o dia 24 de novembro “2 
Mundos – O Encontro das Artes” 
ficará em cartaz no Cinépolis 
(Sala Macro XE) do Iguatemi Rio 
Preto somente em três datas 
(24/11, 01/12 e 08/12), com 
duas apresentações por noite.

2 Mundos – O Encontro das 
Artes é um show formatado 
para acontecer em salas de 
cinema, com transmissão em 
tempo real na super tela. “Sim, 
os telespectadores poderão 
apreciar tudo acontecendo ao 
mesmo tempo: ação, captação 
e o resultado final”, explica o 
tenor.

Para que a ideia pudesse 
se tornar realidade, foram ne-
cessários meses de estudos e 
pesquisas, uso de tecnologia 
de ponta e desenvolvimento de 
equipamentos exclusivos para 
projetar a imagem em formato 
de cinema e o áudio 7.1 Dolby 
Digital, já que produção similar 
nunca aconteceu no mundo. 
Câmeras espalhadas pelo es-
paço também farão tomadas 
da plateia, que se fundirá com 
imagens já produzidas e o show 
em si.

“Não foi fácil porquê nunca 
existiu algo dessa natureza no 
mercado, show ao vivo dentro 
do cinema e transmissão em 
tempo real na própria tela. O 
áudio por exemplo é masteriza-
do em milésimos de segundos, 
para sair no sistema da sala 
tivemos que criar todas essas 
ferramentas, bem como as de 
vídeo. Eu amo música e cinema 
e conseguimos a proeza de unir 
os dois em um único projeto”, 
comenta Nasar.

Em ação, Nasar mostra 
mais uma vez a sua versatili-
dade, trazendo consigo o seu 
estilo único de interpretação 
(Crossover Clássico) e forte 
octanagem de pópera. O reper-
tório contará com clássicos da 
música sertaneja, como é de 
praxe, respeitando a linhagem 
do artista.

Os ingressos custam R$ 
56,00 (inteira) e R$ 28,00 
(meia) e podem ser comprados 
pelo site Guichê Web (gui-
cheweb.com.br/2mundos) ou 
por meio dos QR Codes fixados 
nos totens espalhados pela 
cidade, corredores do Iguatemi 
Rio Preto e na bilheteria do 
Cinépolis.

Nasar leva show para 
dentro do cinema 

em tempo real 
Da REDAÇÃO

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

FAMOSOS - Fátima Bernardes publicou um longo texto 
dedicado ao namorado, Túlio Gadêlha. Ele completou 34 
anos de idade de ganhou uma homenagem de aniversá-
rio da apresentadora. “Que você continue com os olhos 
brilhando em tudo o que faz”, escreveu a jornalista. 

DESTAQUE - Os médicos da Clínica Duoderm Aline 
Franzotti Dermatologista, e Dr Danilo Chammas, Cirur-
gião Plástico, são profi ssionais de  muito destaque  na 
medicina em Rio Preto.  Aline tem um consultório de 
primeiro mundo. Eles estão comemorando sucesso 
profi ssional e a vida amorosa. Aline está grávida do se-
gundo fi lho que nasce em fevereiro. O primeiro, o pe-
queno Heitor, ganha um  irmãozinho para felicidade da 
família e dos amigos do casal. Que o grande arquiteto 
do universo abençoe. 

BOLO XADREZ DE CENOURA COM CHOCOLATE- 
Receita deliciosa para você fazer na sua casa! 
INGREDIENTES
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 xícaras 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
MODO DE PREPARO:
No liquidifi cador coloque os ovos, a cenoura, o óleo e o 
açúcar.
Bata tudo muito bem, até a cenoura desmanchar por com-
pleto e incorporar totalmente na massa.
Transfi ra essa mistura para uma vasilha e coloque aos 
poucos a farinha de trigo e depois o fermento químico.
Divida a massa e em uma das partes adicione o chocolate 
em pó.
Coloque cada bolo em uma forma untada e enfarinhada de 

RARO  - Gael é um nome hebraico e signifi ca “belo gene-
roso”, com poucos no mundo. 

QUERIDO - Luciano Szafi r, após ver marido de Sasha 
decretar o fi m da carreira gospel, faz pronunciamen-
to às pressas: “Eu adoro o João, ele é um menino de 
ouro. Se ele tiver vendo: ‘João, um beijo pra você’”, 
disse Luciano Szafi r.

20 cm de diâmetro, as formas que utilizei tem o fundo 
removível.
Leve ao forno previamente aquecido a 200ºC e deixe por 
cerca de 40 minutos, ou até que faça o teste do palito bem 
no centro e saia pronto.
Recheio e cobertura:
   Em uma panela coloque as latas de leite condensado, o 
creme de leite e o chocolate em pó.
   Misture bem e leve ao fogo médio sempre misturando, 
quando levantar fervura cozinhe por 4 minutos.
   Despeje em uma travessa e cubra com um plástico em 
contato e deixe esfriar enquanto corta os bolos.
Montagem:
   Com os bolos frios desenforme-os.
   Retire o topo dos bolos para nivelar e depois corte-os 
ao meio
   Faça recortes em formato de círculo com espaços de 
2cm.
   Repita esse processo com as 4 massas de bolo.
   Pegue um prato e inicie com a parte externa com a 
maior tira de bolo de cenoura.
   Passe na parte interna um pouquinho de brigadeiro e 
coloque internamente uma tira de bolo de chocolate.
   Passe uma camada fi na de brigadeiro e coloque a outra 
tira de bolo de cenoura.
   Repita o processo sempre intercalando a massa de ce-
noura com a de chocolate.
   Quando fi nalizar coloque 150g de brigadeiro e espalhe 
sobre o bolo.
   Agora na parte de cima repita os processos iniciando 
com a tira maior de bolo de chocoLATE.
   Para desta forma o bolo fi que intercalado tanto na ca-
mada quanto na altura.
   Quando fi nalizar a montagem cubra com todo o briga-
deiro restante e decore com granulado.

GASTRONOMIA

Pastel em formato de animais e personagens 
é a nova sensação em quiosque da represa 

Das margens da 
represa para o ‘es-
trelato’ nas redes 
sociais, as capiva-

ras conquistaram os rio-pre-
tenses e viraram símbolo da 
cidade. Se caçar um animal 
silvestre dá multa e até pri-
são, saborear um pastel virou 
tentação irresistível quando 
a forma não é a tradicional, 
mas a do grande roedor, fa-
moso habitante da Represa 
Municipal.

Mas engana-se quem ima-
ginou que a ideia de fazer um 
pastel em formato de capiva-
ra nasceu no município. Ela 
surgiu em Curitiba, capital 

do Paraná, segundo Fernando 
Gonçalves, proprietário do 
quiosque ‘Pastel da Capivara’.

“Na realidade foi um pes-
soal de Curitiba que fez na 
época da pandemia, aí uns 
amigos meus de São Paulo 
viram e mandaram pra gente 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

por saberem que Rio Preto 
tem a capivara como símbolo 
e ela também já era símbolo do 
nosso quiosque”, explica.

Fernando ainda conta que 
começaram a fazer o pastel 
com o formato inusitado por 
brincadeira, mas acabou vi-
ralizando. “As nossas vendas 
aumentaram em torno de 30% 
com apenas um pouco mais de 
um mês com este pastel no 
cardápio”, ressalta.

Os valores do pastel em 
formato de capivara variam de 
R$ 7,00 a R$ 12,00 e tem nos 
sabores carne, queijo, pizza, 
frango, 3 queijos, carne com 
queijo, carne com catupiry, 
frango com queijo, frango com 
catupiry e chocolate.

A ideia deu tão certo que 
agora o comerciante anunciou 
outros formatos de pastéis 
que serão vendidos no seu 
quiosque. “Esses dias veio um 
menino com esses brinquedos 
chamado ‘pop it’ em formato 
de dinossauro e minha esposa 
pediu pro menino, fez o molde 
e fez o pastel em formato de 
dinossauro. Imediatamente ele 
adorou. Foi uma brincadeira, 
mas vai para o cardápio. Vamos 
acrescentar, além do formato 

Fotos: Arquivo PESSOAL

Luiza 

Shirlei

de dinossauro, os formatos de 
Batman e Mickey”, frisa.

O sucesso foi tão grande, 

agradando de idosos a crian-
ças, que o quiosque, que antes 
chamava ‘Pastel da Represa’ 

agora chama ‘Pastel da Capi-
vara’ (@pasteldacapivara_sjrio-
preto.com).

Na realidade foi um pessoal de Curitiba 
que fez na época da pandemia, aí uns 

amigos meus de São Paulo viram e 
mandaram pra gente por saberem 
que Rio Preto tem a capivara como 

símbolo e ela também já era símbolo
 do nosso quiosque

“

”
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*Casa fica em Mongaguá 

* E dois apartamentos na 
cidade de Itanhaém

Sindalquim 
deve finalizar  
entrega dos kits
Previsão é entregar nesta primeira etapa 
cerca de 5.500 kits escolares - sendo 
que esse montante atende de 90% dos 
trabalhadores das quatro categorias 
representadas pelo sindicato. Retomada da 
entrega em 2022 será em fevereiro

A diretoria do Sindalquim 
(Sindicato dos Trabalhadores 
nas  Indústrias da Fabricação 
do Álcool, Químicas e Far-
macêuticas) deve concluir na 
próxima semana a entrega dos 
Kits Escolares 2022.

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindicato, 
foi ao todo até agora cinco 
semanas consecutivas de en-
tregando estes materiais para 
os trabalhadores das quatro 

categorias representadas pelo 
Sindalquim: Química, Farma-
cêutica, Etanol e Reciclagem.

Essa primeira etapa deve 
atingir 90% dos trabalhadores 
e os outros 10% que faltar 
receberão no mês de fevereiro 
do ano que vem seus kits.

Nesta primeira fase que 
termina nesta semana serão 
entregues cerca de 5.500 kits 
escolares – os mesmo foram 
confeccionados com matérias 
básicos da educação infantil, 
ensino médio ou técnico e ou 
universitário. 

Reservas podem ser feitas via telefone

O Sindicato dos Frentistas têm 
três espaços de lazer para a 

categoria no litoral paulista, uma 
casa na cidade de Itanhaém e dois 
apartamentos em Mongaguá.
As reservas são feitas exclusivamente 
por telefone para atender toda a base 
territorial do sindicato. 
Todo o dia 1º de cada mês abre-se 
reservas para dois meses posteriores 
– exemplo – desde o último dia 1º de 
novembro as reservas estão abertas 
para agendar a viagem para o mês de 
janeiro. 
Para mais informações e reservas o 
trabalhador deve ligar no sindicato no 
telefone: (17) 3219-9400.
Interior - outra opção de lazer para 
os frentistas é o Rancho de Pesca no 
município de Cardoso - para fazer as 
reservas o trabalhador pode ligar para 
fazer as reservas sempre no dia 1º de 
cada mês. 

Frentistas têm 
espaço de lazer no 
litoral paulista

ESPAÇO - A categoria têm uma casa em Itanhaém

Sérgio SAMPAIO - Foto: Sinpospetro
amaralsampaio@hotmail.com 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Sindalquim
amaralsampaio@hotmail.com 

O SETH (Sindicato dos Empre-
gados em Turismo e Hospitalidade) 
fechou a Convenção Coletiva deste 
ano para os trabalhadores de Agên-
cias de Turismo.

Segundo Sergio Paranhos, pre-
sidente do sindicato, as tratativas 
foram difíceis em decorrência que 
o setor foi um dos mais afetados 
durante a quarentena imposta pela 
pandemia da Covid-19. Apesar do 
momento o sindicato conquistou 
um reajuste de 10% par os pisos 
retroativo a data-base 1º de no-
vembro.

Com isso os novos pisos pas-
sam a ser de R$ 1.556,00 (re-
cepcionista, officce Boy, faxineira 
e copeira) e R$ 1.729,00 para as 
demais funções dentro da Agência 
de Turismo. Paranhos relembra que 
um parte do trabalhadores ganham 
comissões que devem ser calcu-
lados segundo o acordado entre 
as partes.

Por sua vez o Tíquete Refeição 
ficou em R$ 31,00 por dia traba-
lhador e o Adicional de Permanecia 
será de R$ 36,00 por ano traba-
lhando – o sindicalista lembra que 
este beneficio vale a partir de 3 
anos de empresa com valor de R$ 
108,00 – com 4 anos R$ 144,00 
e com 5  anos R$ 180,00 – esse 
valor é pago a mais do rendimento 
patrão como bonificação e a cada 
a mais acrescentasse R$ 36,00.

No que diz respeito a quem 
ganha acima do piso haverá o 
reajuste dos 10% em três vezes 
sendo 3,33% agora em novembro 
– outros 6,66% em março de 2022 
e 10% em julho de 2022 – estes 
percentuais serão calculados a 
partir do valor do piso que era 
praticado em 1º de julho de 2021.

Agências de 
Turismo fechada 
Convenção 2021

Sérgio SAMPAIO -
amaralsampaio@hotmail.com 


