
HB registra aumento de 29% nas 
cirurgias eletivas em três meses
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LOA é única 
pauta da 

Câmara nesta 
terça-feira
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CMAS faz 
audiência 

pública com 
entidades do 

município
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Rio Preto 
sediará jogos 
dos Institutos 
Federais no 
próximo ano
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Fogos no 
Reveillon 

devem custar 
R$ 120,5 mil
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GTR retoma 
atividades e faz 
espetáculo Kurti 

Kopiei Kolei
O GTR (Grupo Teatral Rio-

-pretense), primeiro grupo 
de teatro da cidade e o mais 
longevo em atividade ininter-
rupta do Brasil. O espetáculo 
acontecerá na sede do grupo 
no Teatro GTR hoje às 9h, com 
entrada a R$ 20 e meia a R$ 
10.       Pág.A6

Fundo Social 
entrega brinquedos 
a 867 crianças do 

Santa Clara
As 867 crianças de duas 

escolas municipais do Núcleo 
da Esperança Santa Clara, a 
‘Regina Mallouk’ e a ‘Paulo José  
Froes’, receberam na manhã 
desta quinta-feira, 25/11, o 
Papai Noel para entrega dos kits 
de presentes em campanha do 
Fundo Social.     Pág.A7

Rio Preto sedia evento de carne ovina em dezembro
Rio Preto entra na rota nacional dos eventos voltados à ovinocultura com a 1ª FENOVI – Feira Noroeste Paulista de Ovinos, cuja edição de 
lançamento será realizada de 7 a 12 de dezembro, no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucato”.    Pág.A5

Edinho e Temer 
participam do 
Conexidades 
em Olímpia
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Secretários 
vão prestar 

esclarecimento 
sobre merenda

Pág. A3

Criança se perde 
dos pais em loja 
e fica ferida na 
escada rolante

Uma criança de dois anos es-
tava com os pais em uma loja do 
centro e de repente se perdeu. 
Depois de algum tempo, os pais 
ouviram gritos e choro e encon-
traram a filha na escada rolante 
caída e machucada.       Pág.A4

Ex-presidiário 
ameaça irmã 
após morte 

da mãe
Na manhã desta sexta-feira 

(26), uma mulher de 23 anos 
procurou a central de flagrantes 
de Rio Preto, para denunciar o 
irmão adotivo, de 34 anos, que 
a ameaçou de morte e a culpou 
pela morte da mãe.      Pág.A4

Edinho e Michel Temer estiveram presentes no Conexidades, realizado em Olímpia

Reunião 
definiu que 
Rio Pre-
to vai ser 
sede dos 
jogos do 
Institutos 
Federais 
no próximo 
ano
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É senso comum 
que não se 
pode pagar 
por algo que 

não se utilizou. Assim 
quando um serviço 
público é interrompido 
por falhas técnicas, o 
consumidor tem todo 
o direito de obter 
desconto proporcional 
pelo tempo em que o 
fornecimento não foi 
adequado, conforme 
garante o artigo 20 do 
Código de Defesa do 
Consumidor (CDC).
É absolutamente ilegal 
o corte de serviços 
quando o consumidor 
está adimplente - a 
não ser em caso de 
emergência, por 
motivo técnico ou de 
segurança. Mas, sempre 
que a interrupção for 
previsível, como para 
fazer a manutenção 
da rede de água, 
por exemplo, a 
concessionária deve 
comunicar o fato 
ao consumidor com 
antecedência.
Já quando ocorrem 
panes, com interrupção 
abrupta e por longo 
período, é comum que 
isso cause prejuízos 
ao usuário, além da 
frustração de não 
poder usufruir do 
serviço. Oscilações de 
tensão ou suspensão 
de fornecimento de 
energia elétrica podem 
provocar defeitos em 
aparelhos eletrônicos, 
por exemplo. Falhas 
no fornecimento de 
internet, por sua vez, 
podem prejudicar 
a realização de um 
trabalho urgente.
Nessas situações, é dever 
da prestadora reparar 
os danos causados, 
independentemente de 
culpa. O CDC assegura 

a efetiva prevenção e 
reparação de danos 
patrimoniais e morais 
como um dos direitos 
básicos do consumidor 
(art.6º, VI).
A primeira atitude que o 
consumidor deve tomar 
caso ocorra interrupção 
indevida de serviço 
público é procurar a 
concessionária para 
solicitar, na fatura 
seguinte, o desconto 
proporcional pelo 
tempo em que fi cou sem 
o serviço e, em caso de 
prejuízos, a indenização. 
Se não houver acordo 

com a empresa, o 
usuário pode recorrer 
ao Procon de sua cidade 
ou mesmo a Justiça. 
Também é importante 
reclamar a agência 
reguladora daquele 
serviço a fi m de que a 
empresa seja punida.
O prazo para buscar 
a reparação de danos 
é de até cinco anos 
conforme assegura 
o CDC. Em caso de 
contestação judicial, 
pode ocorrer de a 
empresa ter de provar 
que não causou o 
prejuízo ao consumidor.

GUSTAVO HENRIQUE 
SANGA – Representante 
Comercial

Todos os produtos que utilizamos causam algum tipo de 
impacto, positivo ou negativo, a sociedade, a economia ao 
meio ambiente e ao próprio indivíduo. No caso das sacolas 

plásticas descartáveis, o maior impacto negativo acontece quando 
são descartadas incorretamente nas ruas das cidades, nas matas ou 
em rios.
Elas duram muito tempo, muito mais que nós, e se acumulam 
na natureza com como uma herança indesejada para as futuras 
gerações, é preciso fi carmos atento para o ciclo de vida das sacolas 
plásticas descartáveis.
 A sacola protagonista, mesmo tendo sido descartada corretamente, 
“escapa” do aterro sanitário para se encontrar com sua “espécie” 
na chamada sopa de plástico do Pacífi co. E é ela que nos dá o alerta 
por meio de uma frase emblemática: “eu só queria poder morrer”. 
A questão crucial a considerar é o consumo excessivo dessas 
sacolinhas. Consumo consciente não é não consumir. É consumir 
com consciência do impacto causado e buscando contribuir 
positivamente para a sustentabilidade da vida no planeta.
Atualmente, são consumidas no Brasil 18 bilhões de 
sacolas plásticas descartáveis. Cada brasileiro adulto utiliza 
aproximadamente 66 sacolas por mês. Nos centros urbanos, 
mesmo quando descartadas corretamente, aumentam o volume 
de lixo, tornando mais cara sua coleta e exigindo mais espaços nos 
aterros sanitários. Esse dinheiro poderia ser aplicado, por exemplo, 
em educação e saúde. E os impactos são ainda maiores quando 
consideramos a cadeia de produção, na qual se gasta água, energia e 
matéria-prima. 
Há várias formas de se recusar e de reduzir o uso de sacolas 
plásticas, ou de reutilizá-las e recicla-las. A sacola durável, que 
pode ser de algodão, de lona ou mesmo de plástico - desde que de 
fato reutilizada - é uma boa opção para as compras em pequenas 
quantidades. Para as compras maiores, o carrinho de feira ou as 
caixas de papelão, que podem ser oferecidas por mercearias e 
supermercados, são boas alternativas.
Se for preciso usar a sacola do supermercado, leve apenas a 
quantidade necessária para as compras efetuadas. Além disso, é 
importante reutilizá-la em casa ou encaminhá-la para a reciclagem. 
E nunca, em hipótese alguma, descarte-a no ambiente.

AS GERAÇÕES 
PASSAM E AS SACOLAS 
DESCARTÁVEIS FICAM

Quando há interrupção do fornecimento de um serviço público 
por erros técnicos, o consumidor tem direito a desconto proporcional e, 

se houver dano, à indenização

GUSTAVO  -  GOSTARIA DE 
SABER SOBRE A VENDA DE 
MEDICAMENTOS FRACIONADOS. 
HOJE COMPREI O REMÉDIO 
DULCELAX, QUE VEM COM 20 
COMPRIMIDOS, MAS NECESSITO 
APENAS DE QUATRO PARA UM 
EXAME DE COLONOSCOPIA?   

SOS -  As farmácias e drogarias 
poderão fracionar medicamentos 
a partir de embalagens 
especialmente desenvolvidas 
para essa � nalidade - embalagens 
fracionáveis, de modo que eles 
possam ser dispensados em 
quantidades individualizadas para 
atender a necessidade terapêuticas 
dos consumidores. Assim, por 
exemplo, se o consumidor precisa 
tomar 4 comprimidos, não tem 
necessidade de comprar a caixa 
com 20. 
No entanto a venda fracionada de 
medicamentos não é obrigatória. 
Dessa forma, não basta apenas 
apresentar a receita na drogaria, 
é necessário veri� car se o 
estabelecimento aderiu à venda 
fracionada de remédios e se tem 
um farmacêutico presente para 
esse procedimento. 
É importante ressaltar que é 
obrigatório ter prescrição do 
médico ou dentista para a compra 
de medicamentos com quantidade 
estipulada, e que somente os 
remédios que tenham embalagem 
original fracionável é que devem 
ser vendidos nessa condição. 

ANA PAULA DE LIMA 
– Fisioterapeuta
ANA PAULA  -  MINHA MÃE TEM 
85 ANOS E PRECISA RETIRAR 
O ÚTERO. O CARDIOLOGISTA 
DELA ESCREVEU UMA 
CARTA AO HOSPITAL, 
RECOMENDANDO QUE UM 
CARDIOLOGISTA ACOMPANHE 
A CIRURGIA. O MÉDICO 
DO HOSPITAL DISSE QUE 
PRECISAMOS CONTRATAR ESSE 
PROFISSIONAL POR FORA, O 
QUE ACARRETARÁ UM CUSTO 
A MAIS PARA NÓS. DEVEMOS 
PAGAR ESSE MÉDICO? MINHA 
MÃE É CONVENIADA AO PLANO 
HÁ MAIS DE 14 ANOS E O 
CONTRATO NÃO MENCIONA 
ISSO. SE O CONTRATO COBRE 
ATENDIMENTO CIRÚRGICO 
NO HOSPITAL ESCOLHIDO, 
TODOS OS PROCEDIMENTOS E 
PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS 
AO BOM ANDAMENTO 
DA CIRURGIA DEVEM SER 
GARANTIDOS PARA A 
MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DA 
VIDA DO CONSUMIDOR?   

SOS -  No caso, como se trata 
de orientação do cardiologista, 
o consumidor  deve solicitar 
ao hospital e ao plano de 
saúde o acompanhamento 
do pro� ssional. É importante 
solicitar ao médico um laudo 
informando a necessidade 
do acompanhamento de um 
cardiologista no ato da cirurgia e 
encaminhar cópia do documento 
anexada a uma carta a operadora 
e ao hospital, se for o caso. 
Estabeleça um prazo de 48 
horas para a resposta. Havendo 
negativa formal ou falta de 
resposta por parte da empresa, 
poderá recorrer ao Juizado 
Especial Cível e requerer uma 
liminar.
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ANO NOVO
Secretários vão prestar 
esclarecimentos sobre 

merenda escolar

Os secretários municipais 
da Agricultura, Pedro Pezzuto 
e da Educação, Fabiana Zan-
quetta, são aguardados na 
Câmara Municipal no próximo 
dia 7 de dezembro para darem 
explicações sobre o Programa 
de Educação Alimentar nas 
Escolas Municipais.

Inicialmente a intenção 
era de que os dois secretários 
fossem ao Legislativo através 
de convocação por meio de 
requerimento apresentado 
pelo vereador João Paulo Rillo 
(Psol). No entanto, durante 
sessão de terça-feira, 23, o 
presidente interino da Comis-
são de Educação, vereador 
Renato Pupo (PSDB), sugeriu 
pelo convite, que foi aceito 
por Rillo.

Tanto Pezutto como Zan-
quetta deverão ser questiona-
dos sobre reclamações de que 
a empresa terceirizada Starbe-
ne Refeições estaria demitindo 
merendeiras em função das 
férias escolares. Segundo Rillo, 
além da demissão das meren-
deiras, ele recebeu denúncias 
que, por ordem da Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, trabalhadores 
têm sido impedidos de se 
alimentar da merenda escolar 

juntamente aos alunos, uma 
vez que a alimentação tem sido 
encaminhada estritamente a 
eles e toda a sobra descartada.

Ainda segundo o verea-
dor “há denúncias de que, 
mesmo com a previsão de 
retorno 100% presencial dos 
alunos das escolas munici-
pais, a Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abasteci-
mento publicou a Resolução 
nº 06/2021, com a definição 
de um novo parâmetro para 
o número de preparadoras de 
alimentos para cada unidade 
escolar, o que seria insuficien-
te para a realidade escolar, 
vejamos: até 100 alunos, 1 
preparadora; de 101 a 300 
alunos, até 2 preparadoras; 
de 301 a 500 alunos, até 3 
preparadoras; de 501 a 1000 
alunos, até 4 preparadoras; 
acima de 1000  alunos, até 
6 preparadoras”, diz trecho do 
requerimento.

Para Rillo a Prefeitura deve 
se atentar a um número míni-
mo oficial para definir quantos 
profissionais atuaram em cada 
unidade de ensino para evitar 
o que classifica como “sucate-
amento da escola municipal”.

Em Rio Preto os alimentos 
para a preparação da merenda 
escolar são administrados pela 
Secretaria da Agricultura.

Raphael FERRARI

DIA 7

Sem barulho, queima de fogos no Réveillon de 
Rio Preto tem custo estimado de R$ 120,5 mil

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Económico 
e Negócios em Turismo, de-
fine na próxima sexta-feira, 
3, a empresa responsável 
pela queima de fogos para 
realização do Réveillon 2022. 
Mesmo sem a realização de 
shows, após reunião entre o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
e integrantes do agora extinto 
Comitê de Enfrentamento à 
Covid-19, ficou decidido que 
a virada do ano contará com 
o tradicional show pirotécnico.

Licitação aberta pelo go-
verno no dia 19 de novembro, 
no modo pregão eletrônico, 
determina em seu edital que 
a empresa será responsável 
pelos serviços de pirotec-
nia, com fornecimento de 
materiais. Todo o processo 
é administrado pela pasta 
de Desenvolvimento. O valor 
estimado é de R$ 120,5 mil 
reais. Vence a empresa que 
ofertar o menor lance durante 
o pregão.

Consta no edital de licita-
ção que a empresa terá que 
assinar atestado de vistoria 
ao local da realização do 
show pirotécnico (prestação 
dos serviços), na Represa 

Municipal. As empresas inte-
ressadas em participar desta 
licitação estarão obrigadas a 
visitar, oficialmente, o local da 
prestação de serviço, e o do-
cumento atestando a vistoria, 
fornecido pela Prefeitura. O 
prazo final para a visita é dia 2 
de dezembro.

A vencedora terá obriga-
toriamente de realizar show 
pirotécnico com duração míni-
ma de 15 minutos, com início 
pontual às 00h00 do dia 1 de 
janeiro de 2022.

Raphael FERRARI

EVENTO

CÂMARA

Estimada em R$ 2,5 bilhões, votação da LOA é pauta única
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Estimada em R$ 2,5 bilhões, 
votação da LOA é pauta única
Os vereadores de Rio Preto 

irão analisar apenas um projeto 
nas duas sessões ordinárias da 
próxima terça-feira, 30. Cons-
ta na pauta a análise da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) que 
especifica a receita e fixa as 
despesas da Prefeitura de Rio 
Preto para o ano de 2022. Para 
ser aprovada precisa de duas 
votações. A primeira, quanto a 
legalidade, ocorrerá no período 
da manhã, já a votação quanto 
ao mérito será iniciada à tarde. 
O projeto recebeu 39 emendas 
por parte dos vereadores que 
podem ser ou não incorpora-
das. Caberá ao prefeito Edinho 
Araújo (MDB) a sanção ou não 
das emendas.

A LOA para 2022 indica que 
o prefeito terá a disposição 
R$ 2,53 bilhões para manter 
a estrutura pública municipal. 
O montante refere-se ao orça-
mento total da Prefeitura tanto 
na administração direta como 
indireta. O valor supera em 
25% o orçamento deste ano 
de R$ 2 bilhões.

Todos os valores foram de-

monstrados em audiência pú-
blica na Câmara Municipal pelo 
secretário de Planejamento, o 
vice-prefeito Orlando Bolçone 
(DEM) e sua equipe técnica. A 
apresentação é um cumprimen-
to a Lei de Orçamento Anual 
(LOA) e programa de metas do 
1º semestre de 2021.

Somente na administração 
direta, no caso a própria Pre-
feitura, são R$ 2,02 bilhões do 
orçamento total. Na adminis-
tração indireta, composta pelo 
Semae (R$ 253,6 milhões), 
Emcop (R$ 2,1 milhões) e Rio-
pretoprev (R$ 255,4 milhões) 
serão R$ 511 milhões previstos 
para 2022.

Em relação a arrecadação 
de impostos para o próximo 
ano a previsão é de que o ICMS 
contribua com R$ 350 mi, IPTU 
com R$ 263 mi, IPVA R$ 188 
mi, FPM (Fundo de Participa-
ção dos Municípios) R$ 97 mi 
e receitas da dívida ativa R$ 
48 milhões. Somando-se com 
outras fontes, o valor total de 
impostos será de R$ 1,4 bilhão.

Investimentos 
por áreas

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

As duas áreas mais sen-
síveis em qualquer governo, 
saúde e educação, são as que 
mais vão receber investimentos 
no ano que vem em Rio Preto. 
Em cumprimento a Lei Federal, 
25% de tudo o que é arreca-
dado por impostos devem ser 
aplicados em educação.

Em 2022 a área deveria, 
por lei, receber R$ 350 mi-
lhões (25% de R$ 1,4 bilhão 
em impostos). No entanto, 
segundo o Planejamento, se-
rão R$ 365 milhões (26% do 
total). Somado os repasses do 
Estado e União, a educação 
em Rio Preto terá R$ 475,2 
milhões.

Na saúde, o mínimo por lei 
é de 15% da mesma receita de 
impostos. Serão investidos R$ 
301 milhões (21,5% do previs-
to) já que o teto mínimo é de 
R$ 210 milhões. No entanto, 
com a soma de repasses o va-
lor atingirá R$ 512,8 milhões.

Na sequência, os maiores 
orçamentos são: Obras R$ 
192,1 milhões, Meio-Ambien-
te R$ 78,4 milhões, Assis-
tência social R$ 32 milhões, 
Serviços Gerais R$ 30 milhões 
e Esportes R$ 14,9 milhões.

Sem barulho

O que chama atenção na li-
citação que prevê a realização 
da queima dos fogos para ce-
lebrar a chegada do ano novo 
na Represa é que toda a festa 
não vai contar com fogos que 
produzem sons, “estampido”. 
O edital lembra de lei aprovada 
em 2018, de autoria da vere-
adora Claudia de Giuli (MDB), 
que proíbe a queima, soltura e 
manuseio de fogos de artifício 
e artefatos pirotécnicos que 

causem poluição sonora.
O artigo 1º da lei estabe-

lece que “fica proibida, em 
recintos fechados e ambientes 
abertos, a queima, soltura e 
manuseio de fogos de artifí-
cio e artefatos pirotécnicos 
que causem poluição sonora 
como estouro e estampidos, 
no Município”.

A lei da vereadora prevê 
multa de até 25 unidades 
fiscais do município, cerca de 
R$ 1,6 mil  podendo dobrar 
em caso de reincidência.

Edinho participa do Conexidades com 
ex-presidente Michel Temer

O prefeito Edinho Araújo 
participou no início da tarde 
desta sexta-feira, 26, do 4º 
Conexidades, evento que reúne 
deputados, prefeitos, vereado-
res e lideranças públicas de 
todo o Estado, na cidade de 
Olímpia. Edinho foi um dos pa-
lestrantes do painel “A harmonia 
entre os Poderes”, ao lado do 
ex-presidente da República, 
Michel Temer, do desembar-
gador Henrique Calandra e do 
Ceo Agostinho Turbian, além de 
representantes do Tribunal de 
Contas da União e do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo e Ministério Público.

“Sempre gostei de fazer 
um trabalho harmônico, lema 

do meu governo. A união dos 
poderes traz resultados po-
sitivos para a população que 
hoje espera cada vez mais um 
governo municipalista, repu-
blicano. Estamos vivendo um 
novo tempo, um tempo de pro-
gresso e desenvolvimento. Eu 
me sinto honrado em participar 
dessa mesa e rever amigos que 
lutaram comigo, como o ex-pre-
sidente Michel Temer, grande 
figura pública, a quem tanto 
deve o Brasil”, disse o prefeito 
Edinho durante sua participação 
no evento o prefeito.

O jurista Michel Temer, um 
dos mais brilhantes advogados 
constitucionalistas do pais, 
falou sobre a importância da 
Constituição. “Quando a Cons-
tituição diz, de uma forma 

singela: “Todo poder emana do 
povo”, ela diz: “Olha, ninguém se 
meta a ser dono do poder”. Você 
pode ser uma autoridade consti-
tuída, alguém te delega o poder. 
Quem é que delega o poder? É o 
soberano. Quem é o soberano? 
É o povo”, destacou ele.

O Conexidades teve início 
no dia 23 de novembro e segue 
até o próximo sábado, dia 27. 
Além de incentivar o debate 
sobre a gestão e crescimento 
das cidades, o evento também 
agrega o potencial turístico e 
econômico de Olímpia. Isso 
porque, a edição tem movi-
mentado o município e gerado 
emprego e renda, como os 300 
funcionários diretos e indiretos 
para organização, montagem e 
realização do evento,  além da 

alta expectativa de ocupação da 
hotelaria, com previsão de que 
cerca de 3 mil pessoas passem 
pelo local durante os 5 dias de 
programação.

O Conexidades reúne repre-
sentantes de mais de 300 mu-
nicípios, não só paulistas como 
também de outros Estados já 
confirmados como Amazonas, 
Espírito Santo, Minas Gerais, 
Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Santa Catarina e o 
Distrito Federal.

A programação completa 
e outras informações estão 
disponíveis no site www.cone-
xidades.com.br . O evento é 
gratuito e aberto à sociedade 
em geral que tiver interesse em 
prestigiar.

Da REDAÇÃO



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
28 de novembro de 2021 COTIDIANOCOTIDIANO

ACIDENTE

Criança de dois anos se perde dos pais 
em loja e se machuca na escada rolante

Uma criança de dois anos 
estava com os pais em uma 
loja do centro da cidade, na 
tarde desta sexta-feira (26), e 
de repente se perdeu. Depois 
de algum tempo, os pais ouvi-
ram gritos e choro e encontra-
ram a filha na escada rolante 
caída, com as mãos e a barriga 
machucados.

Os funcionários desligaram 

a escada rolante e acionaram 
o Samu. A criança foi socorrida 
até o HCM (Hospital da Criança 
e Maternidade) com fraturas 
nos dedos da mão.

Os pais e os responsáveis 
não compareceram até à cen-
tral de flagrante, no entanto, 
devido ao atendimento médico, 
foi elaborado um Boletim de 
Ocorrência (BO) e o caso será 
investigado. O gerente informou 
que a loja não possui sistema 
de monitoramento de câmeras.

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

A criança foi socorrida 
até o HCM (Hospital da 
Criança e Maternidade)
com fraturas nos dedos 
da mão
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INTOLERÂNCIA
Funcionário ameaça matar o 

chefe após ser demitido 
Um Boletim de Ocorrência  

foi registrado na delegacia de 
Rio Preto, na noite desta sex-
ta-feira (26), onde a vítima, um 
homem de 52 anos, alega ter 
sido ameaçado de morte por 
um funcionário que demitiu.

A demissão aconteceu no 
dia 19 deste mês, e o funcioná-
rio era contratado como moto-
rista de uma empresa de ônibus 
em Rio Preto. No final do dia 
desta sexta, o ex-funcionário 
teria ido até o escritório onde 
o chefe fica e o ameaçado de 
morte, dizendo que “iria adquirir 
uma arma de fogo para dar fim 
à vida da vítima”.

Diante dos fatos, a vítimas 
registrou o Boletim de Ocor-
rência e foi informada do prazo 
para representação na Justiça. 
O caso será investigado.

Andressa ZAFALON

ONLINE
Desempregado é vítima de golpe ao 

se cadastrar em falso site de emprego 

Um desempregado de 35 
anos procurou a delegacia de 
Rio Preto na tarde desta sexta-
-feira (26, informando que caiu 
em um golpe ao se cadastrar 
em site para procurar emprego.

De acordo com informações 
do Boletim de Ocorrência (BO), 
o desempregado se cadastrou 
no site emprego.com.br e, após 
o cadastro, um número com 
DDD de São Paulo entrou em 
contato com a vítima alegando 
que tinha uma vaga em uma 
construtora, porém, ele teria 
que ter um curso específico.

Diante da negação de ter o 
curso, a golpista indicou outro 
contato para que a vítima o 
procurasse para fazer o curso e 
conseguisse a referida vaga na 
construtora.

O desempregado então en-

trou em contato com o suposto 
representante do curso, que 
informou que o valor seria de 
R$ 1.250,00 e assim enviou 
um link da “PicPay” para o pa-
gamento. Por ter parcelado em 
10 vezes, o valor total do curso 
saiu por mais de R$ 1.500,00.

A vítima pediu o compro-
vante de inscrição do curso ao 
suposto representante, no en-

Andressa ZAFALON

tanto, segundo o BO, o golpista 
disse que a conta depositada 
era da esposa e que iria pegar 
o comprovante com ela, blo-
queando do WhatsApp logo em 
seguida.

O BO foi feito e a vítima foi 
informada pelo delegado de 
plantão o prazo de seis meses 
para representação na justiça 
contra os golpistas.
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DESENTENDIMENTO

Treinador do Weilers 
vai integrar comissão 
técnica da Seleção

A Confederação Brasi-
leira de Futebol Ame-
ricano (CBFA) anun-

ciou nesta quarta-feira (24) a 
formação da nova comissão 
técnica da seleção masculina. 
Com 12 nomes, a lista conta 
com dois nomes da equipe do 
Rio Preto Weilers: Alexandre 
Ribeiro e Ester Alencar.

A frente do Weilers como 
head coach, Ribeiro con-
quistou a São Paulo Football 
League e a Liga BFA Acesso 
Sudeste pelo time rio-preten-
se. Ele foi selecionado para 
ser o treinador de running 
backs da seleção, que são os 
“corredores oficiais” em um 
time de futebol americano.

Ester Alencar foi contrata-
da recentemente pelo Weilers 
para ficar a frente do time 
de flag football. Na Seleção 
Brasileira ela será a treina-
dora dos quarterbacks, os 
principais armadores das 
jogadas ofensivas no futebol 
americano.

A comissão técnica do 
“Brasil Onças”, como a Sele-
ção é conhecida, ainda conta 
com: Brian Guzman (head co-
ach); Kevin Veloso (coordena-
dor ofensivo); Fabrício Ataíde 
(treinador de wide-receivers); 
Lucas David (treinador de 
tight-ends); Breno Takahashi 
(treinador da linha ofensiva); 
Clayton Lovett (coordenador 

defensivo); Juan Pablo Terán 
(treinador de linha defen-
siva)/ Fernando Alves (trei-
nador de linebackers); KC 
Frost (treinador de defensive 
backs) e Bruno Rosa “Sapo” 
(preparador físico).

A comissão deve iniciar 
as atividades no dia 29 e 
definir todos os jogadores 
até o dia 23/12. Em janei-
ro deverá ser anunciada a 
convocação dos atletas para 
a disputa de um amistoso 
em março contra o Europe 
Warriors, uma equipe que 
mescla os principais joga-
dores da Europa.

Vinicius LIMA 

Ex-presidiário, irmão adotivo ameaça 
e culpa irmã pela morte da mãe 

Na manhã desta sexta-
-feira (26), uma mulher de 
23 anos procurou a central 
de flagrantes de Rio Preto, 
para registrar um Boletim 
de Ocorrência (BO) contra o 

irmão adotivo, de 34 anos, 
que a ameaçou de morte e 
a culpou pelo falecimento 
da mãe.

Segundo o BO, a mãe foi 
encontrada morta na segun-
da-feira (22), dentro de seu 
apartamento. Acreditando 

que a irmã seria a respon-
sável pela morte da mãe, o 
homem foi até o apartamento 
da irmã e disse que iria “vin-
gar a morte da genitora”.

Diante dos fatos, a mulher 
foi até a delegacia e registrou 
o BO para se resguardar, já 

que o irmão adotivo é ex-pre-
sidiário e considerado uma 
pessoa perigosa. O delegado 
de plantão informou a vítima 
sobre o prazo decadencial de 
seis meses para representar 
uma ação penal contra o 
autor.

Andressa ZAFALON
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ESPORTE

Zé RAFAEL

Alexandre Ribeiro

Rio Preto sediará Jogos dos 
Institutos Federais no próximo ano

A 11ª edição dos 
Jogos dos Institu-
tos Federais (JIF 
2020) terá como 

anfitrião o Instituto Federal de 
São Paulo (IFSP) e será reali-
zada na cidade de Rio Preto. 
O evento será no próximo ano 
de 14 a 18 de novembro de 
2022 e deve reunir cerca de 
2 mil pessoas entre atletas e 
comissão técnica.

O prefeito Edinho Araújo 
participou de um encontro na 
tarde desta quarta-feira, dia 
24, com representantes dos 
Institutos Federais de todo 
o País e destacou a parceria 
entre o município e o Instituto 
Federal.

“Rio Preto recebe com 
alegria e entusiasmo a notícia 
de que será sede dos Jogos. 
Um acontecimento singular, 
inédito e que marca o retor-
no das atividades esportivas 
após a pandemia. Temos toda 
a estrutura para receber os 
atletas e agora é momento de 
conectar os atletas”, destacou 
o prefeito.

Durante os Jogos dos 
Institutos Federais, serão 
disputadas 11 modalidades 
esportivas, coletivas e indivi-
duais: natação, judô, xadrez, 
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tênis de mesa, basquete, futsal, 
handebol, voleibol, voleibol de 
praia, atletismo e futebol. A 
competição é tradicional da 
Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tec-
nológica, realizada em três 
níveis: estadual, regional e 
nacional. Os classificados 
das competições do Jogos 
Intercampis têm direito a parti-
cipação na etapa regional, que 
será realizada em Rio Preto.

O presidente da Comissão 
de Organização dos Jogos 
das Instituições Federais de 

Educação (Cojif) Yuri Ribei-
ro destacou a estrutura de 
Rio Preto. “Teremos uma 
belíssima competição, um 
retorno após dois anos sem 
atividades. Já conhecemos 
os equipamentos disponíveis 
nos espaços públicos, que 
irão atender todas as modali-
dades”, afirmou.

O secretário Fábio Marcon-
des destacou que a secretaria 
de Esportes está em contato 
com a comissão para planejar 
um evento de sucesso. “Rio 
Preto é referência em vários 

segmentos e o esporte é um 
deles. Aqui temos medalhistas 
como Carol Gattaz e Claudiney 
dos Santos, entre outros, que 
levam o nome da cidade para 
o mundo. Sediar um evento 
como esse é valorizar ainda 
mais as ações que são desen-
volvidas pela Prefeitura.

O reitor do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia de São Paulo Silmário 
Batista dos Santos participou 
do encontro, junto com o 
diretor do Câmpus Rio Preto, 
Marcos Furini.

Divulgação
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HB aumenta em 29% realização de 
cirurgias eletivas nos últimos três meses 

A diminuição de interna-
ções por Covid-19 nos últimos 
meses permitiu que os hospi-
tais pudessem disponibilizar 
mais leitos e profissionais para 
atender os procedimentos 
eletivos represados por conta 
da pandemia. Maior complexo 
hospital da região, o Hospital 
de base registrou um aumento 
de 29% no número de cirurgias 
eletivas nos últimos três meses 
(agosto, setembro e outubro) 
em comparação com a média 
dos sete primeiros meses do 
ano.

De janeiro a julho de 2021, 
o HB realizou em média 2.416 
procedimentos por mês. Já 
de agosto a outubro a média 
subiu para 3.121. O número 
é maior até do que índices de 
antes da pandemia. Em 2019, 
o hospital teve uma média de 
2.592 cirurgias eletivas por 
mês. O mês de setembro deste 
ano registra o maior número de 
procedimentos em um único 
mês nos últimos três anos 
com 3.150.

A Funfarme informou que 
desde o início da pandemia 
não houve suspensão to-
tal das cirurgias eletivas. Os 
procedimentos classificados 
como urgência/emergência, 
oncológicos, ortopédicos e 

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br

SAÚDE

neurocirurgias foram atendidos 
com prioridade. Também foi 
elaborado um ‘Plano de Reto-
mada’, separando os tipos de 
cirurgias por grupos e todas 
as eletivas foram retomadas 
na Fundação, até mesmo as 
eletivas estéticas.

“Houve uma queda da reali-
zação dessas cirurgias durante 
a pandemia, mas nunca para-
mos totalmente. Hoje estamos 
operando até acima da nossa 
média considerada normal para 
suprir o grande déficit desses 
procedimentos, já que a fila de 
espera por cirurgias aumentou. 
Pessoalmente, eu acredito que 
se os casos de Covid-19 não 
voltarem a crescer, devemos 
levar cerca de um ano para nor-
malizar as cirurgias”, afirmou 
a diretora administrativa do 
Hospital de Base, Amália Tieco.

Segundo a diretora, o hos-
pital fez várias contratações de 
profissionais durante a pande-
mia. Com a queda dos casos de 
Covid-19, esses colaboradores 
estão sendo remanejados para 
atuar em outras áreas, evitando 
demissões e possibilitando a 
aceleração das cirurgias repre-
sadas.

“Estamos priorizando as 
cirurgias de mais urgência e 
tentando encaixar nos horários. 
Por exemplo, se temos 10 pa-
cientes aguardando cirurgias 
de determinada especialidade, 

tentamos chamar cinco para vir 
de uma vez”, explicou Amália.

O lado negativo da dimi-
nuição de casos de Covid-19 
foi que o número de pacientes 
feridos em acidentes de trânsito 
voltou a crescer no hospital, se-
gundo a diretora. “Infelizmente 
cresceu o número de pacientes 

atendidos depois de acidentes. 
As cirurgias ortopédicas estão 
sendo as mais difíceis de con-
seguir retomar muito por conta 
disso”, comentou a diretora.

Sobre os casos de Covid-19 
no HB, Amália Tieco disse que 
a situação está controlada, mas 
defendeu a não realização do 

carnaval no próximo ano. Na 
semana passada, o HB emitiu 
uma nota desmentido que te-
nha pedido o cancelamento do 
Carnaval na Justiça.

“Os casos estão em um 
nível baixo já faz um tempo, 
mas ainda temos internações 
de pacientes graves, sendo que 

a maioria desses não tomou a 
vacina ou não tomou a segunda 
dose. Eu acredito que não seja 
o momento ainda para retomar-
mos a realização do Carnaval, 
pois se os casos voltarem a 
crescer, poderemos ter novas 
dificuldades com o andamento 
das cirurgias eletivas”, afirmou.
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ASSISTÊNCIA

CMAS realiza 
audiência pública com 
entidades do município

O Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS rea-
lizou nesta sexta-feira, 26, uma 
audiência pública on-line com 
as Organizações da Sociedade 
Civil (OSC) e entidades de As-
sistência Social com inscrições 
ativas no CMAS. Participaram 
38 entidades com 46 repre-
sentantes, 13 conselheiros e 
4 técnicos da Secretaria de 
Assistência Social.

A finalidade de uma audi-
ência pública é promover um 
espaço de reunião com ampla 
discussão, visando a comuni-
cação entres os vários setores 
da sociedade e as autoridades 
públicas.

Todos os anos, o CMAS 
realiza esse momento com 

as entidades, com temas que 
refletem às suas atividades e 
oferta de serviços. Neste ano, 
foi abordada a temática da 
rede e a vigilância socioassis-
tencial, com pautas sobre os 
serviços tipificados, as norma-
tivas e as diretrizes do SUAS 
para a Assistência Social no 
município.

“Enquanto Conselho, nos-
so objetivo na audiência foi 
concretizar os vínculos com 
as OSC’s inscritas no CMAS, 
na troca de informações que 
a vigilância socioassistencial 
apresentou, para fortalecer a 
rede do município na defesa 
dos direitos dos usuários da 
Política de Assistência So-
cial”, comentou a presidente 
do CMAS Clemilda Baesso 
Bossada.
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Mutirão do Diabe-
tes reuniu 170 mé-
dicos e profissionais 
para atender, gratui-
tamente, cerca de 
2000 pessoas em 
Rio Preto ontem no 
complexo Swift

FENOVI Congresso Nacional da Carne 
Ovina acontece em dezembro

Rio Preto entra na rota na-
cional dos eventos voltados à 
ovinocultura com a 1ª FENOVI 
– Feira Noroeste Paulista de 
Ovinos, cuja edição de lança-
mento será realizada de 7 a 
12 de dezembro, no Recinto 
de Exposições “Alberto Bertelli 
Lucato”.

Um dos grandes desta-
ques da programação é o 1º 
Congresso Nacional da Carne 
Ovina, realizado pela ABCDor-

per (Associação Brasileira dos 
Criadores de Dorper e White 
Dorper).

Programado para o perío-
do de 7 a 9 de dezembro, o 
inédito Congresso Nacional 
da Carne Ovina já está com 
inscrições abertas na plata-
forma Sympla (www.sympla.
com.br/congresso-nacional-
-da-carne-ovina__1360624). 
Em formato híbrido, poderá 
ser acessado de maneira 
presencial durante a FENOVI, 
no Recinto de Exposições, e 
também de maneira virtual, já 
que todas as palestras serão 
transmitidas simultaneamen-
te em sala digital.

O 1º Congresso Nacional 
da Carne Ovina é voltado a 
produtores de carne ovina, 
pecuaristas, pré, micro e pe-
quenos empresários, zootec-
nistas, médicos veterinários, 
agrônomos, importadores, 
exportadores, colaboradores, 
distribuidores, comerciantes, 

atacadistas, pesquisadores e 
universitários.

Segundo o presidente 
da ABCDorper, Valdomiro 
Poliselli Júnior, o congresso 
é uma porta de acesso para 
entender a cadeia da ovino-
cultura, por isso abordará 
temas diversos. “Vamos criar 
um grande debate sobre a 
produção e o mercado da 
ovinocultura para ampliar 
a troca de informações de 
maneira abrangente, tanto 
com palestras online como 
presenciais. Todos os inte-
ressados em ovinocultura são 
bem-vindos”, destaca.

Os temas das palestras 
do 1º Congresso Nacional 
da Carne Ovina abordam 
desde a produção de ovinos, 
passando pela genética, até 
o consumo final. A proposta 
é apresentar soluções que 
visam o desenvolvimento e a 
profissionalização, contem-
plando: sanidade, manejo e 

nutrição, pastagem, genética 
e reprodução, gestão de ne-
gócios, marketing e desafios 
de mercado.

Para participar das pales-
tras do 1º Congresso Nacio-
nal da Carne Ovina de forma 
presencial o investimento é 
de R$ 330. Já para participar 
exclusivamente da versão 
online, o valor é R$ 220. O 
investimento para associa-
dos da ABCDorper, ASPACO, 
ANPOVINOS e OVINOPAR é 
de R$ 165.

Sobre a 
ABCDorper

A ABCDorper, entidade 
sem fins lucrativos, foi fun-
dada em 14 de junho de 
2000, na cidade de Curitiba 
(PR), com o objetivo de con-
gregar os criadores de ovinos 
das raças em todo território 
nacional.
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Congresso 
Nacional da 
Carne Ovina 
acontece em 
dezembro
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Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

DESPEDIDA -  Murilo Rosa confi rmou sua despedida da 
Globo, após participar de várias novelas do grupo.  O 
ator, de 51 anos, revelou que pretende se dedicar a ou-
tros projetos fora da emissora. 

NOTÍCIA TRISTE - Denílson, comentarista do Jogo Aberto, 
na Band, fi cou emocionado ao se lembrar do momento em 
que a mãe foi diagnosticada com câncer. Segundo ele, foi 
um momento muito difícil da vida dele.

LUTO -  O locutor de rodeios José Rodrigues Pereira, co-
nhecido como Barra Mansa, morreu na madrugada desta 
terça-feira (23). Locutor ofi cial da Festa do Peão de Barre-
tos, Barra Mansa estava internado na Santa Casa de São 
José do Rio Preto (SP), onde deu entrada na noite de terça-
-feira (16), e passou por uma cirurgia de emergência com 
um quadro de hérnia encarcerada, informou a assessoria 
dele.

DESTAQUE NA INTERNET  -  A atriz Paolla Oliveira (39) 
chamou a atenção dos internautas em suas redes so-
ciais ao publicar algumas fotos. A artista global apos-
tou em uma produção marcante com batom vermelho, 
colar chamativo e um vestido colado.

COMEÇA HOJE A SÉRIE DOS MELHORES 2021  - O pri-
meiro é doutor José Maria Pereira de Godoy, Cardiolo-
gista e professor do Departamento de Cardiologista e 
Cirurgia Cardiovascular da Famerp. Vale lembrar que a 
esposa dele Maria de Fátima também atende junto com 
ele.

Vista da sala de estar do Automóvel Clube de Rio Preto

74 anos 
bonita e 
conserva-
da, Marieta 
Severo

Hipócrates foi o pai da medicina. Ele entendendo o 
passado dizia que sonhar era difícil, mas imaginável, 
mas sem confl ito de interesse. O médico tem a função 
de atender na parte da consulta. Há quarenta mil anos, 
eles já falavam que o jaleco é um manto de responsabi-
lidade e o médico faz o juramento de cuidar do pacien-
te, independente de raça ou credo. 

Sorriso bonito do empresário Olavo Tarraf com o fi lho. 
Foto linda de Fatima Cruz

CULTURA

GTR reestreia a comédia 
Kurti Kopiei Kolei

O GTR (Grupo Tea-
tral Rio-pretense), 
primeiro grupo de 
teatro da cidade 

e o mais longevo em atividade 
ininterrupta do Brasil, teve as 
comemorações de seu Jubileu 
de Safira interrompidas em ra-
zão da pandemia quando estava 
prestes a iniciar sua temporada 
no Teatro GTR em março de 
2020.  Com a queda dos casos 
de Covid-19, o grupo agora vai 
conseguir fazer a sua reestreia 
da comédia “Kurti Kopiei Kolei 
(KKK)”.

Um dos espetáculos acon-
tecerá na sede do grupo no 
Teatro GTR neste domingo (28) 
às 19 horas. Os ingressos cus-
tam R$20, sendo que hoje os 
ingressos antecipados e meia 
serão a R$ 10.

Fundado em 1954 por Nel-
son Castro, desde a sua es-
treia em 1955 até 1969 o 
GTR apresentava uma peça 
teatral e após a peça principal 
aconteciam diversas atividades 
artísticas com apresentações 
musicais, recitais de poesias, 
apresentação de esquetes te-
atrais (pequenos textos) entre 
outras atividades que o GTR 
denominava ora como Festival 
Artístico, ora como Ato Variado, 
Show de Variedades e ainda de 
Big Show e que chegavam a 

durar 3 horas.
Em uma espécie de “re-

member” destes anos doura-
dos, o GTR dentre as ativida-
des comemorativas em 2019, 
montou o espetáculo Kurti, 
Kopiei, Kolei (KKK), que teve 
sua estreia em 30.11.2019 e 
01.12.2019 com temporada 
definida para março de 2020.

“Fomos interrompidos das 
apresentações presenciais pela 
primeira vez em 65 anos”, afir-
mou o diretor do grupo, Manoel 
Neves Filho.

Relembrando os Shows de 
Variedades do Grupo na década 
de 60, o GTR fará a reestreia do 
espetáculo. Utilizando-se das 
mídias sociais e dá completa 
imersão da sociedade no mun-
do virtual, extremamente im-
pactada pela pandemia, o GTR 
leva do “On Line para o Palco 
Line” esquetes retirados da in-
ternet e de textos e adaptações 
produzidas pelo ator e diretor 
Ney Catharino, que faleceu no 
mês passado vítima de câncer.

São textos com comicidade 
que navegam entre o humor 
ácido e críticas políticas e 
sociais. O espectador poderá 
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curtir pequenas estórias como 
“Duplo Sentido, O Médico e o 
Caipira, Telefone Fixo, A Morte 
do Lula, As Quentinhas e Papai 
Noel Estressado.

O elenco é formado por 
Adriano Ferreira, Anninha Ca-
margo, Flavio Silva, Manoel 
Neves Filho, Marcela Galhardo, 
Nabuco Neto, Rosimeire Ros-
sine e Zan Gabriel. A direção 
é de Manoel Neves Filho, com 
adaptação de texto de Ney 
Catharino, Sonoplastia e Ilu-
minação Nabuco Neto, Opera-
dora de Som Taciana Apostolo, 

Operador de Luz Flávio Batista, 
Figurinos Zan Guimarães e Ma-
quilagem de Marcela Galhardo.

Serviço:

Peça: Kurti Kopiei Kolei
Local: Teatro GTR (Rua Arge-

miro Rodrigues Goulart, 1887, 
Jd Urano)

Dia:Domingo (28), às 19h.
Valor do Ingresso: R$50,00 

(com jantar opem food) no sá-
bado e R$ 20 no domingo.

Telefones para contato: 
3201-1550 ou  99166-2737
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Fomos 
interrompidos das 

apresentações 
presenciais pela 
primeira vez em 

65 anos

“

”

Em uma espécie de “remember” 
destes anos dourados, o GTR dentre as 

atividades comemorativas em 2019, 
montou o espetáculo Kurti, Kopiei, 

Kolei (KKK), que teve sua estreia em 
30.11.2019 e 01.12.2019 com temporada 

definida para março de 2020

“

”

Crianças do Núcleo 
Santa Clara recebem 
presentes de Natal 

As 867 crianças de duas 
escolas municipais do 
Núcleo da Esperança 

Santa Clara, a ‘Regina Mallouk’ 
e a ‘Paulo José  Froes’, rece-
beram na manhã desta quinta-
-feira, 25/11, o Papai Noel para 
entrega dos kits de presentes. 
Os alunos frequentam as classes 
do ensino fundamental do 1º ao 
5º ano e ensino infantil de zero 
a cinco anos. Como estão no 
mesmo espaço físico, foi possí-
vel juntar as duas escolas para 
um encontro de Natal.

Desde cedo, as crianças não 
escondiam a animação com 
a expectativa do Papai Noel e 
sentaram-se todos enfileirados 
em seus lugares. “Não dá para 
medir a felicidade deles. A pa-
lavra que define este momento 
é gratidão: ao prefeito Edinho, 
aos padrinhos da campanha, 
aos professores e funcionários 
que se empenharam na organi-
zação com boa vontade e bom 
humor. Para muitos alunos, este 
é o único Natal deles, o único 
presente é esse. A gente que 
pisa este chão desde o começo 
da escola sabe que esse é “o” 
presente de Natal, sabemos a 
importância desse momento,” 
disse a coordenadora pedagó-
gica Aline Mesquita Signorini.

Criatividade também não fal-
tou desde os preparativos para 
receber a principal figura do Na-
tal, um papai noel interpretado 
pela funcionária Ana P. Signorini 
Galvão. “Desde 2018, interpreto 
este papel e acho uma delícia, 
só de ver a felicidade da criança, 
um sentimento que a gente não 
consegue descrever,” disse.

A decoração natalina foi bem 
sugestiva e ecológica, aprovei-
tando-se as caixas de emba-
lagem dos novos bebedouros 
e produzindo um painel com o 

Papai Noel no seu trenó, uma 
lareira com chaminé imitando 
tijolinhos e outras ilustrações 
de Natal. O prefeito Edinho as-
sumiu microfone e cerimonial, 
conduzindo a apresentação 
e chamando a garotada para 
receber sua sacolinha.

Quem abriu a cerimônia, 
de blazer e gravata, foi o aluno 
Pedro Ferreira, 10 anos, que 
fez dois solos: “Piratas do Cari-
be” e um hino da Congregação 
Cristã do Brasil, “Conserva a 
Paz”. Seu professor Allan Mi-
chel, da Camerata Beethoven, 
fez fundo musical para a festa. 
“Comecei as aulas há pouco 
tempo aqui na escola e já de-
tectei os talentos desabrochan-
do. Pedro é um deles. A música 
é muito importante na vida 
destas crianças,” disse Allan.

Para a primeira-dama Ma-
ria Elza, presidente do Fundo 
Social de Solidariedade que 
coordenou a campanha De 
Coração para Coração 2021, 
a alegria é também de quem 
faz a doação. “A felicidade é 
tanto da criança quando do 
padrinho! Um momento único 
para ambos”, afirmou.

Esta etapa da campanha 
teve como padrinhos: Secre-
taria de Esportes, de Obras, 
Serviços Gerais, Assistência 
Social,  Saúde, UNIP, Aurora 
Alimentos e Braile Biomédica.

A próxima entrega será no 
dia 30 de novembro, terça-
-feira, na Escola Nice Beolchi 
Nunes Ferreira, bairro Dom La-
fayete, tendo como padrinhos 
o Gabinete do Prefeito, Se-
cretaria de Governo, Conebel, 
Emurb e Loja Maçônica Direito 
e Fraternidade (Feminina). A 
entrega dos kits termina no dia 
16 de dezembro.

Cada sacolinha distribuída 
contém: um brinquedo, um 
livro e uma caixa de bombons.
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               Ivan dos Reis Miranda, 47 anos é escritor e vive na pele muitas das dificuldades que passa os negros no Brasil. No mês da Consciência Negra, o escritor que também
leciona da Fundação Casa teve uma agenda cheia, com diversas palestras, apresentações e rodas de conversa em diversos locais, sempre participando de debates e reflexões
sobre a data. Em uma entrevista exclusiva ele fala sobre sua vida, sobre esta data e a importância da fala negra nesta data.

Quando você teve o desejo de tornar-se escritor?
Quando eu vi que não existia quase escritores negros, e que brancos mentiam sobre a nossa história, a história do movimento negro.
Você foi um reeducando da Fundação Casa (quando ainda chamava-se FEBEM) Como foi esta experiência?
Fui pego aos 16 anos por assalto e furto. Passei pela Casa do Pequeno Trabalhador na Nove de Julho, foi algo que me trouxe a realidade, fiquei por oito meses apenas, eu ia
de segunda a sexta como se estivesse trabalhando então quase ninguém percebeu. Minha família ficou assustada no início, porém depois me apoiaram.

Qual sua formação, disciplina que leciona e por quanto tempo trabalha na Fundação Casa?
 Eu sou bacharel em sociologia e licenciado em letras. Trabalho na Fundação há quase 20 anos.

Qual sua posição sobre o sistema de cotas?
Esse país tem uma dívida descomunal com o nosso povo, mesmo não sendo um projeto que perpetua a "esmola", porém conhecido assim, as cotas são um meio de pagar
essa dívida histórica com o nosso povo. Eu disse um meio, se houvesse vontade de pagar na verdade, não existiria ou só existiria só esse meio. E isso se dá com muita luta da
comunidade negra.

Em sua opinião, para um jovem que está privado de sua liberdade na fundação casa, quem é mais "culpado" por esta situação: ele ou a sociedade?
 Olha, essa discussão é bem profunda e nossa sociedade ainda não está pronta pra ela, porém a cada vinte minutos morre um jovem no Brasil vitimado pela violência e isso é
nosso problema é nossa essa conta! E dos jovens mortos 80% são negros, penso que isso já seria motivo de reflexão social.

Na Fundação casa você tem as estatísticas da quantidade de  jovens que estão cumprindo medida socioeducativa?  
A maioria é negra, ou seja dos internos da Fundação CASA perto de oitenta por cento, 80% são negros. Questiono essa questão de ser analisar uma estatística por declaração
de cor! Isso só piora a questão racial no Brasil! Muitos negros se declaram brancos caucasianos, por ignorância, ignorar a própria origem. E isso eu declaro de experiência que
tive com um senso em 2006 na própria Fundação, vi muitos irmãos negros se declararem brancos e aí eu chegava e questionava, porém o arbítrio era dele de se auto declarar.

O que o Ivan de hoje falaria para o jovem Ivan do passado?
Muitos negros retintos se declaram brancos caucasianos, por ignorância, ignorar a própria origem. E isso eu declaro de experiência que tive com um sendo em 2006 na
própria Fundação, vi muitos irmãos negros se declararem brancos e aí eu chegava e questionava, porém o arbítrio era dele de se auto declarar.

Sobre o preconceito, você considera que hoje existe menos racismo que antes? Os negros estão conseguindo conquistar seu lugar na sociedade?
Olha, o preconceito e o racismo não diminuíram e não diminuirão. O que está ocorrendo é o encorajamento de nós negros em denunciar e ou gravar vídeo e tudo, na verdade
os racistas e preconceituosos percebem que isso está acontecendo e alguns recuam outros aproveitam pra atacar. Existe aqui e no país, grupos ditos de supremacia brancas
que estimulam isso que torna difícil a relação social.

 O que o Ivan de hoje falaria para o jovem Ivan do passado?
 Eu diria que a calma e meditação com o mundo seria uma ação que eu deveria ter desde cedo, pois viemos aqui neste plano para evoluir e que tudo faz parte desse processo!

Professor reflete sobre o 
Dia da Consciência Negra

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

Edição: 222 - novembro de 2021facebook.com/hrecreio leandroferreiraprof@gmail.com

Quando jovem ele esteve na Fundação Casa e hoje é escritor e leva
esperança para jovem que estão em medidas socioeducativas

Ivan dos Reis Miranda, 47 anos

É formado em Literatura, Educador Sociocultural na Fundação CASA
há quase vinte anos, é escritor, poeta, foi Conselheiro no Conselho
Afro de Rio Preto e vice-presidente, Criador do Projeto LETRAS
NEGRAS com publicação em 2020 premiado pelo Edital do Prêmio
Nelson Seixas e Ativista Editorial.

Livros: 
Letras Negras 2020- Selo Editoral - Nossa Voz
Negru-me 2021- Selo Editoral Nossa Voz
Nó na garganta 2021 Ed. Desconsertos S.P.

 Redes Sociais:
 Facebook: www.facebook.com/ivan.reis.56481
 Youtube: Canal Letras Negras

Roda de Conversa aborda importância do 
desenvolvimento infantil de 0 a 3 anos 

A Secretaria de Assistência 
Social (Semas), por meio do 
Serviço de Acolhimento Insti-
tucional para Crianças e Ado-
lescentes, em parceria com a 
Associação Filantrópica Mamãe 
Idalina – AMAI e Projeto Ninho 
do Bebê, realizou nesta quin-
ta-feira (25/11) no Complexo 
Swift uma roda de conversa 
sobre a importância do desen-
volvimento infantil de 0 a 3 
anos de idade para a equipe 
técnica do Projeto Teia – AMAI, 
mães sociais e profissionais do 
CRAMI - Centro Regional de 
Atenção aos maus-tratos na 
Infância.

Pediatra e idealizadora do 
projeto social Ninho do Bebê, a 
palestrante dra. Claudia Janette 
Boutros orientou os participan-
tes sobre as vulnerabilidades 
das crianças de 0 a 3 anos de 
idade e a importância da rela-
ção afetiva com o bebê.

“Se trabalharmos a vulnera-

bilidade desses bebês através de 
apoio psicológico, fono e acom-
panhamento com as demais es-
pecialidades, teremos grandes 
chances de obter bom resultado 
na transformação neurológica 
dessas crianças, para que te-
nham um bom desenvolvimento 
sem os traumas causados desde 
a barriga da mãe até o momento 
do abandono”, comentou.

Também participaram do 
encontro o juiz da Vara da In-
fância e Juventude de Rio Preto 
Evandro Pelarin e a secretária 
de Assistência Social Helena 
Marangoni. “O relacionamento 
da Vara da Infância com a rede 
de proteção municipal é excep-
cional. Esse bate-papo é mais 
um reflexo positivo do nosso 
bom relacionamento, sempre 
no intuito de atender principal-
mente a criança e o adolescente 
desprotegido e abandonado”, 
disse o juiz Pelarin.

As mães sociais poderão 
realizar atendimento no projeto 
Ninho do Bebê para acompa-
nhamento individual de cada 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

criança que se encontra com 
algum tipo de dificuldade.

Para a secretária de Assis-
tência Social Helena Marangoni, 
essas ações são de extrema im-
portância para as mães sociais e 
os projetos de acolhimento para 
crianças e adolescentes. “É ex-
tremamente importante a Assis-
tência Social desenvolver ações 
e iniciativas como essa, em que 
se busca a ampliação da rede de 
proteção social, em especial a 
proteção dos mais vulneráveis, 
no sentido de aprimorar todo o 
trabalho e a integração com os 
órgãos competentes”. 

Sobre o Projeto 
Teia

O Projeto Teia é oferecido 
pela Assistência Social, em 
parceria com a Vara da Infân-
cia e Juventude de Rio Preto e 
executado pela AMAI. O objetivo 
é acolher as crianças e adoles-
centes, de 0 a 18 anos, vítimas 
de violência doméstica, retiradas 
provisoriamente do convívio fa-

miliar, garantindo a integridade 
física, psicológica, oferecendo 
atendimento personalizado para 
o retorno ao convívio familiar.  

Sobre o CRAMI
O CRAMI - Centro Regional 

de Atenção aos maus-tratos na 
Infância é uma ONG (organiza-
ção não governamental) que 
atua na atenção, prevenção e 
proteção de crianças e adoles-
centes vítimas de maus-tratos 
em família. Desde 2001, foi 
firmado convênio com a Semas, 
possibilitando a contratação 
de profissionais, ampliando o 
atendimento no município.  A 
parceria com a Funfarme/Fa-
merp mantém grande parte da 
estrutura física de funcionamen-
to, incluindo a sede do Crami, 
linha telefônica, despesas com 
água e energia e utilização de 
computadores. 

Sobre o Projeto Ninho do 
Bebê

Ninho do Bebê é uma asso-
ciação sem fins lucrativos que 
atua em três frentes relaciona-

das aos cuidados com o bebê 
de 0 a 3 anos em sofrimento 
psíquico e sua família. O traba-
lho acontece através de equipe 
transdisciplinar com especia-
listas voluntários qualificados. 

O eixo principal é a psicologia 
atravessada pela psicanálise, 
apoiada numa equipe de CORPO 
que ajuda na sustentação de 
cada necessidade específica do 
paciente.
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Frentistas conquistam vitória 
Os frentistas de todo país conquistaram uma grande vitória na semana passada com o arquivamento das duas emendas a MP 1063, ambas 
de autoria do deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) que queria liberar o autosserviço e colocaria em risco 500 mil empregos de frentistas 

A mobilização de frentistas 
de todo Brasil e dos sindicatos 
e federações da categoria nos 
últimos meses deu resultado com 
a derrubada das emendas a MP 
(Medida Provisória)1063 que per-
mitiria autosserviço nos postos de 
combustível e colocava em risco 
o emprego de cerca de 500 mil 
empregos no país e cerca de 9 mil 
na região de Rio Preto.

Segundo Antônio Marco dos 
Santos, presidente do Sindicato dos 
Frentistas de Rio Preto e região, gra-
ças à mobilização e a forte atuação 
da Federação Estadual e Federação 
Nacional dos Frentistas as emendas 
do deputado federal, Kim Kataguiri 
(DEM-SP) foram arquivadas – por 
sua vez a MP 1063 foi aprovada 
sem elas. “Nossas federações com 
muita luta juntos aos deputados fe-
derais conseguiu  derrotar a emen-
da do deputado Kim, que colocaria 
autoatendimento em um prazo de 

cinco anos”, destacou Santos.
A MP em si diz respeito à 

permissão da venda direta de 
etanol entre usinas e postos e da 
fidelidade à bandeira de postos de 
combustíveis.

Santos salienta que a derruba 
das emendas foi uma vitória com o 
trabalho realizado de panfletagem 
do jornalzinho e a compreensão dos 
frentistas sobre os perigos dessa 
proposta. “Todos os sindicatos de 
Frentistas do país fez esse trabalho 
de campo, de entregar (panfleto) 
para os trabalhadores, para os do-
nos de postos, para a sociedade” 
destacou o presidente do sindicato 
de Rio Preto. 

Mais luta – Apesar desta vitória 
o sindicalista alerta que a batalha 
não terminou, pois existem outras 
cinco propostas tramitando na Câ-
mara Federal com o mesmo teor 
que podem ser votadas a qualquer 
momento. Ele destaca que elas 
estão sendo monitoradas pelas 
federações para que essas novas 
tentativas não tenham sucesso.

Categoria esteve junto na 
luta contra as emedas 

Sindalquim conclui entrega dos kits

O Sindalquim (Sin-
dicato dos Trabalhado-
res nas Indústrias da 
Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêu-
ticas) conclui a entre-
ga dos kits escolares 
2022 para os trabalha-
dores das quatro cate-
gorias representadas 
pela entidade. 

Segundo Ilson Mar-
tins, secretário geral do 
sindicato, cerca de 5 
mil kits escolares foram 

entregues nestas duas 
etapas de entrega que 
tiveram inicio a algu-
mas semanas e foram 
concluídas na última 
sexta-feira (26). 

Cerca de 90% dos 
trabalhadores que tem 
direito ao kit escolar 
foram atendidos nesta 
etapa, os outros 10% 
que faltaram serão 
atendidos no inicio do 
mês de fevereiro de 
2022.

Os kits são entre-

gues para trabalhado-
res que estudam ou 
que tenham depen-
dentes que estudem 
na educação infantil, 
básica, média, curso 
técnico ou universitário.

Este ano para facili-
tar a entrega dos mate-
riais foi exigindo apenas 
nos novos trabalhado-
res das quatro catego-
rias: químico, farma-
cêutico, sucroalcooleiro 
e reciclagem a entrega 
da ficha cadastral junto 

com o comprovante 
de matricula escolar.  
Aqueles trabalhadores 
que receberam o kit 
no final de 2020 e 
começo deste ano não 
precisaram anexar o 
documento e recebe-
ram automaticamente 
seu kit. 

“O sindicato tam-
bém visa à educação 
dos trabalhadores e 
dos filhos dos traba-
lhadores” finalizou Mar-
tins. 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Sindalquim
amaralsampaio@hotmail.com 

Sincomerciários
Torneio de Truco teve a 

participação de 28 duplas 
O tradicional Torneio de Truco do Sincomer-

ciários (Sindicato dos Empregados no Comércio) 
de Rio Preto e região teve a participação de 28 
duplas e foi um sucesso segundo os organiza-
dores e atingiu seu objetivo principal de reunir 
os comerciários após meses de distanciamento 
de eventos coletivos por conta pandemia da 
Covid-19. A disputa aconteceu no último dia 
19 no Clube Social do sindicato. 

O campeão deste ano foi a dupla Fênix 
formada pelo Tião e o Pedro (vô e neto) que 
venceram na final a dupla Casal Raiz composta 
por Gi e Sarney, em terceiro lugar ficou a dupla 
Los Bhahma com Nilda e Júlio e em quarto lugar 
Mário e Lucas da dupla Os Mercenários. 
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CAMPEÃO - Dupla Tião e Pedro ficam em 1º

O SinSaúde (Sindicato dos Em-
pregados na Saúde) de Rio Preto e 
região vai disponibilizar o número 
das ações judiciais para que os 
trabalhadores possam acompanhar 
o tramite das mesmas.

Segundo Reinaldo Dalur, pre-
sidente do sindicato, os trabalha-
dores tem grande ansiedade para 
saber novidades sobre as ações 
que eles estão envolvidos e dando 
continuidade na transparência que 
é marca de nossa diretoria – será 
disponibilizado nos próximos dias 
um informe para cada trabalhador 
com ação que é sócio do sindicato 
por meio de mensagem que será 
passada via whatsapp e ficará 
também disponível nas redes so-
ciais do SinSaúde e no próprio site 
da entidade. “O trabalhador vai 
ter o número do processo, e ele 
(trabalhador) vai poder entrar no 
Google e saber o andamento do 
processo”, finalizou Dalur.

SinSaúde: Ações 
a disposição 


