
Tribunal de Contas aprova licitação 
da Prefeitura e obra da Constroeste
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Um dos nove corredores de ônibus de Rio Preto está instalado na avenida Philadelpho Gouvea Neto, onde o fluxo de veículos é intenso

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVIII - N° 5.436 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Domingo, 12 de dezembro de 2021

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

Em sessão realizada no úl-
timo dia 7, a Primeira Câmara 
do Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo (TCE) con-
siderou regulares a licitação, 
o contrato, acompanhamento 
da execução contratual e to-
dos os nove termos aditivos 
da obra de implantação dos 
corredores de ônibus, firmados 
entre a Prefeitura de Rio Preto 
e a Constroeste.       Pág.A3

Estudante de 
13 anos é 

morto a tiros
A Polícia Civil de Rio Preto 

tenta identificar quem matou e 
porque um adolescente, de 13 
anos, no Jardim Santo Antônio, 
na Região Norte, na noite de 
sexta-feira, 10. A vítima, que 
morava no bairro, foi executada 
com vários tiros e tinha lesões 
nos dedos dos pés e fratura na 
coxa direita.             Pág. A4

Câmara vota 
reajuste do 

IPTU na próxima 
sessão

Guapiaçu contrata 
professor temporário com 

salário de R$ 2,8 mil
Pág. A7

Leilões de 
ovinos na Fenovi 

movimentam 
cerca de 

R$ 1,5 milhão
Pág. A6

Manutenção da 
ETA interrompe 
abastecimento 
de água hoje

O Semae (Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto) 
de Rio Preto vai interromper o 
fornecimento de água neste do-
mingo (12) a partir da zero hora, 
retomando o abastecimento 
após 24 horas, nos 16 bairros 
abastecidos pela Estação de 
Tratamento de Água – ETA Palá-
cio das Águas.               Pág.A6

Olímpia espera 
bater recorde de 
visitantes na alta 

temporada
Para a alta temporada 

deste ano, entre dezembro 
de 2021 e janeiro de 2022, 
a Pesquisa de Expectativa 
de Ocupação da hotelaria 
mostra que o setor está 
otimista esperando de-
sempenho melhor do que 
o registrado em 2019.                                
   Pág.A9

Uso errado da internet 
afeta inteligência

O mau uso da internet reduz a inteligência, 
afeta o foco atencional e prejudica o processo 
de memorização”, afirma o neurocientista, 
PhD e biólogo, Fabiano de Abreu.
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Rio Preto bate recorde de importações da história
Pág. A6
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Arquivo DHOJE

Vereador pede 
vacinação contra  
Covid em alunos 

nas escolas 
municipais
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SOS CONSUMIDOR A-2Jornal
São José do Rio Preto, domingo
12 de dezembro de 2021

Divulgação

CONFIRA DICAS PARA 
AS COMPRAS NO NATAL

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

As festas de Natal se 
aproximam é época 
de sair às buscas 
de presentes. 

Entretanto, na hora da pressa 
de comprar o consumidor 
precisa fi car atento para 
não ser lesado. Para evitar 
problemas nas compras 
de Natal, o Procon Maricá 
divulgou algumas dicas. A 
coordenadora do Procon 
Maricá, Angélica Spindola, 
ressalta que o órgão está de 
portas abertas para receber 
as demandas da população. 
“Estaremos atentos e 
qualquer abuso detectado será 
prontamente combatido com 
os instrumentos previstos 
pelo Código de Defesa do 
Consumidor”, afi rmou. 
Confi ra as dicas:

1 – Não se esqueça de 
pesquisar preços. E evite 
compras por impulso;

2 – A aceitação de cheques 
e cartões depende dos 
estabelecimentos. Alguns 
aceitam, mas outros não. Isso 
não é proibido. No entanto, 
no momento em que o 
lojista aceitar essa forma de 
pagamento, ele não poderá 
fazer restrições, tais como 
rejeitar cheques de contas 
recentes. Também não pode 
impor limite mínimo para 
pagamento com cartão.

3 – As lojas não são obrigadas 
a receber cheques de terceiros, 
de outras praças ou cheques 
administrativos, mas devem 
informar esta condição 
previamente;

4 – Nas compras a prazo, 
como os juros não são 
tabelados, deve-se pesquisar 
as taxas praticadas entre as 
fi nanceiras;

5 – Algumas informações 
prévias e adequadas são 
obrigatórias, tais como: 
preço à vista em moeda 
corrente, montante de juros 

de mora da taxa efetiva 
anual de juros, acréscimos 
legalmente previstos, número 
e periodicidade das prestações 
e, valor total a pagar, com e 
sem fi nanciamento;

6 – Fique atento à política de 
troca dos estabelecimentos. 
Lojas físicas não são obrigadas 
a efetuar trocas por causa 
do tamanho do produto ou 
porque o presenteado não 
gostou;

7 – Nas compras feitas fora 
do estabelecimento comercial 
(internet ou telefone, por 
exemplo), o consumidor 
pode exercer o direito de 
arrependimento, independente 
do motivo. O prazo para isso 
é de 07 dias – contados a 
partir da data da compra ou 
do recebimento do produto;

8 – O local da compra é um 
fator determinante. Lojas 
estabelecidas no comércio 
garantem mais segurança e 
fornecem nota fi scal, que, 
por sua vez, representa uma 
garantia de que o consumidor 
poderá exigir os seus direitos 
em caso de problemas com 
a mercadoria. Portanto, 
evite comprar produtos de 
procedência duvidosa;

9 – Problemas com o 
produto: o Código de Defesa 
do Consumidor estabelece 
prazos para reclamações 
sobre vícios aparentes ou de 
fácil constatação. No caso 
de produtos não duráveis 
o prazo é de 30 dias, e 
para itens duráveis é de 90 
dias, contados a partir da 
constatação do problema;

10 – Produtos importados 
adquiridos no Brasil em 
estabelecimentos devidamente 
legalizados seguem as mesmas 
regras dos nacionais;

11 – No caso de mercadorias 
que necessitem ser entregues 
em domicilio, solicite que 
o prazo de entrega seja 
registrado na nota fi scal 
ou recibo. A lei estadual 
n° 3669/2001 obriga os 
fornecedores de bens e 
serviços, localizados no 
Estado do rio de janeiro, 
a fi xar data e hora para 
entrega dos produtos ou 
realização dos serviços aos 
consumidores

12 – Seja qual for a escolha, 
a nota fi scal deve ser exigida. 
Ela é um documento 
importante no caso de 
eventual utilização da garantia.

O Procon-SP notifi cou 
o Grupo Stellantis, 
fabricante dos 

modelos Fiat e Jeep, pedindo 
explicações sobre problemas 
no sistema de arrefecimento 
desses veículos. De acordo 
com matéria veiculada no 
UOL Carros, consumidores 
têm questionado a situação.
A empresa deverá informar 
quantos atendimentos foram 
realizados nas concessionárias 
relacionados ao sistema de 
arrefecimento ou a problemas 
de vazamento no radiador, 
quais desses atendimentos 
foram efetuados nos modelos 
em garantia nos anos de 
2020 e 2021 e detalhar os 
atendimentos por Estado, 
cidade, modelo, ano de 
fabricação e se houve a troca 
ou reparo do item avariado.
Os critérios para a troca do 
líquido utilizado no sistema 
de arrefecimento em modelos 
posteriores e as medidas 
que irá adotar para atender 
os consumidores também 
deverão ser esclarecidos pelo 
fabricante.
Além disso, o Procon-SP 
quer saber por qual motivo o 
Grupo Stellantis não tratou 
a questão como recall, nos 
termos em que a legislação 
determina.
O Código de Defesa do 
Consumidor prevê que o 
fornecedor não pode colocar 
no mercado produto (ou 
serviço) que apresente alto 
grau de perigo à saúde ou 
segurança do consumidor. 
E se, após colocar no 
mercado, o fornecedor 
tiver conhecimento da 
periculosidade que os 
produtos (ou serviços) 
apresentem, deverá comunicar 
o fato imediatamente às 
autoridades competentes e 
aos consumidores, mediante 
anúncios publicitários.
O recall é utilizado para 
chamar o consumidor para 
que o defeito possa ser 
corrigido pela empresa; 
o objetivo é resolver 
o problema e prevenir 
acidentes.
A empresa tem três dias para 
apresentar as informações.

COMO FOI A BLACK FRIDAY 
2021, SEGUNDO OS PROCONS

Empresa deverá explicar 
sobre problemas no sistema 

de arrefecimento dos veículos 
Jeep e Fiat, Procon-SP 

também quer saber por que o 
caso não é tratado como recall

Procon-SP 
notifi ca Grupo 

Stellantis
ESTE ANO, OS PROBLEMAS MAIS COMUNS FORAM 

ENTREGA, PREÇO E PUBLICIDADE ENGANOSA

A Black Friday deste ano registrou um faturamento total de 
R$ 5,419 bilhões, crescimento de 5,8% na comparação com 
o ano passado, de acordo com levantamento realizado pela 

Neotrust. Para o varejo o resultado não foi ruim. 
Em São Paulo,  o Procon paulista recebeu 703 reclamações nas 
compras ou contratações na Black Friday até a última segunda-feira 
(29). A B2W, que inclui Americanas.com, Submarino, Shoptime, Sou 
Barato e Lojas Americanas, respondeu por 107 casos – 15% das 
queixas. Já a Via S.A, que detém as marcas Casas Bahia, Ponto Frio e 
Extra.com, registrou 96 
Ainda de acordo com o órgão de defesa do consumidor paulista, 
as demandas mais recorrentes foram: atraso ou não entrega (174 
reclamações, 25% do total); pedido cancelado após a fi nalização 
da compra (162 reclamações, 23% do total); mudança de preço ao 
fi nalizar a compra (79 ou 11%); maquiagem de desconto – quando 
o desconto oferecido não é real (77 ou 11%); e produto ou serviço 
indisponível (75 ou 11%).
Nas redes sociais, o Procon-SP teve 457 consultas e pedidos de 
orientação sobre o tema.
Na comparação com a Black Friday de 2020, o Procon-SP registrou 
726 reclamações e 381 consultas e orientações nas redes sociais 
relacionadas à data promocional.
No Rio de Janeiro, o Procon estadual divulgou que os principais 
problemas  foram eram  relativos  à informação de preço (sendo que 
o principal foi a falta de preço da mercadoria, seguido pela divulgação 
de valor que induzia o consumidor a erro.
De acordo com o balanço da Superintendência para Orientação 
e Defesa do Consumidor  do Mato Grosso do Sul, a lista de 
irregularidades inclui propaganda enganosa, falta de informações 
de juros na venda a prazo e falta de produto com propaganda e 
publicidade ativa.
Foi constatado   que as pessoas preferiram realizar compras online. 
Houve menos compras em lojas físicas. Foram encontrados diversos 
problemas nos sites de compras. 
Em Goiás, 50 empresas foram autuadas pelo Procon do estado na 
Black Friday. Os fi scais percorreram 77 lojas. As atuações estavam 
relacionadas a ausência de informação do histórico de preços de 
produtos e serviços em promoção durante os último 12 meses.

Divulgação
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DECISÃO 

Os nove corredores de 
ônibus implantados em 
Rio Preto contemplam 
18 vias importantes e 
de grande fluxo em vá-
rias regiões da cidade

Fotos: Divulgação

TCE julga regulares licitação e contrato 
das obras dos corredores de ônibus 

O Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE) 
considerou regulares a li-
citação, o contrato, acom-
panhamento da execução 
contratual e todos os nove 
termos aditivos da obra de 
implantação dos corredores 
de ônibus, firmados entre a 
Prefeitura de Rio Preto e a 
Constroeste. O julgamento 
foi feito pela Primeira Câ-
mara do órgão, em sessão 
realizada no último dia 7.

O relator do caso Edgard 
Camargo Rodrigues acatou 
parecer emitido pela asses-
soria técnica do tribunal que 
opinou pela regularidade dos 
atos examinados, conside-
rando viável a contratação 
de todos os serviços licitados 
em seu conjunto. 

“A assessoria de enge-
nharia bem realça a inviabi-

lidade técnica de segregação 
do conjunto planejado, pois 
a implantação de corre-
dores envolve projetos de 
drenagem, pavimentação, 
estrutural, paisagístico, reur-
banização das calçadas, 
ilhas, canteiros e outros”, 
argumentou Rodrigues, que 
citou trechos do relatório 
feito por engenheiros e téc-
nicos. 

Em sua manifestação, o 
conselheiro defendeu que o 
objeto da licitação analisada 
é “voltado à execução de 
obras que compõem amplo 
plano de mobilidade urbana 

Da REPORTAGEM
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e reflexa a necessidade de 
execução integrada do rol de 
atividades licitadas”.

Rodrigues frisou que “é 
incabível recriminar a opção 
discricionária em promover a 
licitação conjunta das inter-
venções urbanas almejadas”. 

Após a exposição feita 
pelo relator, os processos 
foram colocados em votação 
e aprovados por unanimidade 
pelos demais conselheiros.

42 QUILÔMETROS

Os nove corredores de 
ônibus implantados em Rio 
Preto contemplam 18 vias 
importantes e de grande fluxo 
em várias regiões da cidade. 

De segunda a sexta-feira, 
o trânsito é exclusivo para o 
transporte coletivo das 5h às 
8h e das 16h30 às 19h30. O 
uso é compartilhado com os 
demais veículos entre as 8h e 
as 16h30. 

A obra custou R$ 64 mi-
lhões aos cofres públicos e faz 
parte do Plano de Mobilidade 
Urbana. Os corredores estão 
instalados nas seguintes vias: 

Corredor 1 – Pedro 

Amaral (sentido bairro) / João 
Mesquita (sentido Centro)

Corredor 2 – General 
Glicério (sentido Centro) / Ber-
nardino de Campos (sentido 
bairro) – Vila Maceno

Corredor 3 – XV de 
Novembro (sentido Centro) 
/ Antônio de Godoy (sentido 
bairro)

Corredor 4 – Alberto An-
daló (ambos os sentidos de fluxo)

Corredor 5 – Bady Bas-
sitt (ambos os sentidos de fluxo)

Corredor 6 – João Ber-
nardino de Seixas (ambos os 
sentidos de fluxo)

Corredor 7– General 
Glicério (sentido bairro) / Ber-

nardino de Campos

Corredor 8 – Miras-
solândia (ambos os sentidos 
de fluxo)

Corredor 9 – Philadel-
pho Gouvea Neto (ambos os 
sentidos de fluxo)

É incabível recriminar a opção 
discricionária em promover a licitação 

conjunta das intervenções urbanas 
almejadas

“

”
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VOOS
Olímpia implanta 

primeiro heliponto 
público com 

autorização da Anac

Favorecendo o crescimento 
da infraestrutura e a melho-
ria da mobilidade, a cidade 
de Olímpia agora conta com 
um heliponto municipal. O 
dispositivo, implantado re-
centemente, foi construído 
em um terreno da Prefeitura, 
localizado ao lado do estacio-
namento do parque Thermas 
dos Laranjais, com autorização 
da Anac (Agência Nacional de 
Aviação Civil).

Os primeiros pousos e de-
colagens foram efetuados 
durante a 4ª edição do Cone-
xidades, que recebeu autorida-
des de todo o país, entre elas 
o ex-presidente da República, 
Michel Temer.

De acordo com a Anac, 
o Brasil conta, atualmente, 
com uma frota de mais de 2 
mil helicópteros, sendo que a 
cidade de São Paulo possui a 
maior frota do mundo. Dados 
da Associação Brasileira dos 
Pilotos de Helicóptero (Abra-
phe) apontam que a região 
metropolitana e cidades vizi-
nhas à capital contabilizam 
411 aeronaves registradas 

e cerca de 2.200 pousos e 
decolagens diários.

Dessa forma, o heliponto 
público de Olímpia foi constru-
ído pensando em atender essa 
demanda crescente, conside-
rando a rapidez e eficiência 
do transporte e oferecendo 
infraestrutura adequada, como 
mais um fator de valorização 
imobiliária, além de ser um 
atrativo para novos investi-
dores.

Para o prefeito Fernando 
Cunha, a implantação do dis-
positivo amplia a visibilidade do 
município e traz benefícios em 
diversos seguimentos. “Nossa 
intenção maior é a construção 
do aeroporto, mas o heliponto 
é um primeiro passo que já 
mostrou sua viabilidade para 
o tráfego aéreo, a exemplo 
do Conexidades, um evento 
de importância nacional. E 
podemos utilizá-lo para muitas 
finalidades, inclusive de saúde, 
para o transporte mais ágil de 
pacientes como já é feito em 
grandes centros. Usávamos 
o estádio de forma amadora 
e, agora, contamos com um 
espaço apropriado e seguro”, 
declarou o prefeito.

Da REDAÇÃO

Câmara vota na terça 
reajuste de 12% no 
IPTU do próximo ano
Após duas reuniões com 

a cúpula do governo Edinho 
Araújo (MDB) e explicações 
do secretário da Fazenda José 
Martinho Ravazzi, os vereado-
res de Rio Preto votam na ses-
são de terça-feira, 14, projeto 
de lei que reajusta em 12% o 
IPTU para o próximo ano.

O projeto prevê, em regra 
geral, aumento de 12% no 
tributo municipal, no entanto, 
atualiza valores de imóveis em 
determinadas regiões e, em 
outros casos, abre renúncia 
de cobrança onde os terre-
nos são classificados como 
de interesse ambiental e de 
preservação.

Desde que foi protocolada 
a proposta, no dia 29 de no-
vembro, os vereadores têm 
recebido uma série de críticas 
por parte da população já 
que o aumento é considera-
do abusivo. Até mesmo fiéis 
apoiadores do governo Edinho 
tem cobrado reajuste menor. 
O governo, por sua vez, afirma 
estar aplicando o índice da in-
flação acumulada nos últimos 
12 meses.

Com tanto impasse o se-
cretário da Fazenda, Martinho 
Ravazzi, esteve no Legislativo 
nesta quinta-feira, 9, onde 
tentou amenizar o clima. 
Questionado, disse que os 
12% não representa um re-
ajuste, mas “reposição infla-

cionária”.
“Infelizmente a inflação tem 

tido por índices elevados e só 
equilibra a conta do munícipio 
se fizer esse reajuste inflacio-
nário. Essa conta aumenta 
todo ano, além do aumento 
do combustível e da cesta 
básica, que também reflete 
no orçamento da Prefeitura. 
Como fecha a conta se não 
repassarmos a correção da 
inflação?”, questionou Ravazzi 
durante audiência.

No mesmo encontro, ele 
disse que gostaria que os ve-
readores pudessem apontar 
onde o governo poderia cortar 
gastos para aliviar o reajuste 
do IPTU, por exemplo. “Quando 
fala em não aplicar e fazer sa-
crifício, gostaria que me falas-
sem onde vamos cortar gastos. 
Tudo que se faz é importante e 
necessário. Teria que vir, junto 
com as perguntas de vocês 
(vereadores), uma proposta de 
corte”, afirmou.

O projeto vai a votação em 
regime de urgência, ou seja, 
será votado tanto quanto a 
legalidade quanto o mérito. 
Para tentar reverter o reajuste 
vereadores apresentaram qua-
tro emendas ao projeto, três do 
presidente da Câmara Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) e 
uma de Renato Pupo (PSDB). 
Todas têm o mesmo objetivo: 
limitar o reajuste do IPTU a 
50% do índice inflacionário 
registrado nos 12 meses de 
2021. As emendas precisam 
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IMPOSTO

ser votadas e aprovadas para 
serem incorporadas ao projeto. 
O prefeito Edinho ainda pode 
vetá-las caso sejam aprovadas.

Vereadores como Pedro 
Roberto, Renato Pupo, João 
Paulo Rillo e Robson Ricci, 
já se posicionaram contra a 
aprovação de 12% no IPTU. 
“O munícipe já se sacrificou 
muito, agora é a hora do mu-
nicípio se sacrificar pra ajudar 
nessa retomada econômica”, 

declarou Pupo.
“É um reajuste inconcebí-

vel”, destacou Pedro Roberto.
A previsão é de que o IPTU 

gere aos cofres públicos no 
próximo ano mais de R$ 260 
milhões. Ao todo 240 mil resi-
dências começarão a receber 
os carnes a partir de janeiro. 
Ainda não está definido se 
haverá desconto caso o con-
tribuinte opte pelo pagamento 
à vista.

Divulgação
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CRIME 
Adolescente é assassinado a tiros e polícia 

investiga se houve tortura

O estudante H.O., 13 
anos, que morava no Jardim 
Santo Antônio, em Rio Preto, 
foi assassinado na noite des-
ta sexta-feira, 10. A vítima já 
deu entrada morta, por volta 
das 20h20, na UPA do bairro.

A Deic (Divisão Especia-
lizada de Investigações Cri-
minais) e o 4º DP trabalham 
para esclarecer os motivos e 
os autores do crime.

De acordo com o bole-

tim de ocorrência, o corpo 
do adolescente apresentava 
marcas causadas por disparos 
de arma de fogo e lesões em 
dedos dos pés com exposição 
óssea, além de fratura na 
coxa direita. Há suspeita que 
ele possa ter sido torturado.

A vítima foi socorrida até 
a Unidade de Pronto Aten-
dimento por desconhecido, 
segundo a polícia. O cadáver 
passou por exame necroscó-
pico no Instituto Médico Legal 
(IML).
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FLAGRA 
Universitários alegam que 

se inspiraram em filme para 
furtar loja em shopping

Dois universitários de clas-
se média, com 22 e 27 anos, 
ambos moradores no Tarraf 
II, em Rio Preto, foram pre-
sos em flagrante, junto com 
uma autônoma, de 20, re-
sidente em Votuporanga, na 
tarde desta sexta-feira, 10, 
ao tentarem furtar roupas 
de uma loja em shopping da 
avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek. Para a polícia, os 
rapazes justificaram o crime 
alegando que se inspiraram 
em um filme.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o estudante 
mais novo foi visto pela geren-
te do estabelecimento retiran-

do um alarme de mercadoria 
e colocando em uma bolsa.

Ao verificar o que estava 
ocorrendo foi descoberto que 
ele havia comprado o acessó-
rio para despistar e estava fur-
tando roupas da loja, com a 
cobertura dos dois cúmplices.

Com os acusados foram 
apreendidas ferramentas para 
romper lacres e várias peças 
de vestuário.

O trio foi detido por segu-
ranças até a chegada da PM. 
No Plantão, a prisão foi con-
firmada e os jovens autuados 
por furto qualificado, sendo 
levados para a carceragem lo-
cal. O 5º DP ficou responsável 
pelas investigações.
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BRIGA
Cliente de bar fere jovem com garrafada 

após comentário sobre cerveja

Uma auxiliar administrativo, 
de 19 anos, ficou ferida, na 
madrugada deste sábado, em 
um bar da avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, em Rio 
Preto, depois que outro cliente 
a atingiu com uma garrafa.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima estava com seu 
namorado assistindo um show 
e consumiram quatro das cinco 
cervejas que estavam em um 
balde sobre a mesa.

Em certo momento, ela per-
cebeu que a bebida, que estava 
fechada, tinha sido levada para 

a mesa ao lado. Ao comentar o 
fato as duas moças e o rapaz 
que estavam na mesa ouviram.

O desconhecido ficou nervo-
so, pegou uma garrafa de uísque 
e partiu para cima da jovem. A 
vítima teve os lábios cortados 
e um grande sangramento na 
boca. Seu namorado saiu em 

sua defesa e os seguranças 
colocaram o acusado e suas 
acompanhantes para fora do 
estabelecimento.

A denúncia será investigada 
pelo 5º DP como lesão corporal. 
Imagens do circuito interno do 
bar devem ajudar os policiais a 
identificarem o agressor.
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GOLPE 
Administradora tem 

celular clonado e perde 
mais de R$ 5,9 mil

Desconhecidos clonaram o 
celular de uma administradora 
de empresas, de 30 anos, mo-
radora na Vila São Jorge, em 
Rio Preto, e lhe causaram um 
prejuízo de mais de R$ 5,9 mil.

Ela procurou o Plantão 
Policial na madrugada de hoje 
para denunciar que ontem, 10, 
por volta das 17 horas, recebeu 
mensagens por SMS e Whatsa-
pp informando que o acesso ao 
aplicativo estava sendo feito de 
outro local e era preciso enviar 
código de segurança.

Diante da situação inusitada 
entrou em sua conta bancária 
e descobriu que foram feitas, 
sem a sua autorização, transfe-
rências e débito em conta, no 
montante de R$ 5.990.

O 6º DP vai investigar o 
caso, registrado como furto.
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CALÇADÃO

Cliente denuncia e duas 
mulheres acabam presas 

após furtarem lojas

Duas mulheres, de 24 e 
28 anos, foram presas em 
flagrante, na tarde desta sex-
ta-feira, 10, graças a uma 
cliente, que viu quando furta-
ram produtos de uma loja de 
variedades, no Calçadão de 
Rio Preto, e acionou a equipe 
de segurança do estabeleci-
mento.

Imagens do circuito inter-

no do comércio confirmaram 
o crime. Ao manipularem os 
objetos furtados os funcioná-
rios viram que havia produtos 
de papelaria com etiquetas 
pertencentes a outra loja.

A Polícia Militar foi acio-
nada e levou a dupla até o 
Plantão, onde o delegado 
confirmou a prisão por furto 
qualificado. As jovens ficaram 
presas na carceragem local à 
disposição da Justiça.
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OLX
Pedreiro cai no ‘golpe 

do intermediário’ e 
perde R$ 5 mil

Ao procurar uma motoci-
cleta para comprar no site de 
vendas OLX, um pedreiro, de 
31 anos, morador no Solo Sa-
grado, na Região Norte de Rio 
Preto, acabou sendo enganado 
e perdeu R$ 5 mil.

No Plantão, a vítima con-
tou que se interessou por um 
anúncio e entrou em contato 
telefônico com o suposto ven-
dedor, na tarde desta sexta-fei-
ra, 10. As partes negociaram 
o valor original de R$ 5,5 mil 
e o comprador conseguiu um 

desconto de R$ 500.
Sem perceber o ‘golpe do 

intermediário’, o pedreiro foi até 
a casa do verdadeiro dono, na 
Vila Sinibaldi, onde viu o veículo 
e resolveu ficar com ele.

Após fazer um PIX para o cri-
minoso, a vítima só descobriu a 
farsa ao ter o pedido de transfe-
rência de documentação, bem 
como a entrega da moto, nega-
dos, porque o proprietário não 
recebeu o dinheiro da venda.

A ocorrência de estelionato 
será investigada pelo 5º DP. Até 
o fechamento desta matéria, 
não havia pistas sobre o caso.
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Especialista fala da importância das crianças 
brincarem fora de casa no período pós-pandemia

Sem dúvidas o mundo vive 
uma nova era e ainda há uma 
certa perturbação diante des-
te novo paradigma, mas são 
as crianças e adolescentes 
que estão sofrendo o impacto 
da pandemia da Covid-19 de 
várias formas, seja pela mu-
dança na forma de estudar, 
pela permanência em casa 
com os pais e cuidadores, 
pela maior exposição às telas 
de celulares e computadores, 
o que também tem causado 
muitos problemas. O fato é 
que todas estas mudanças 
têm impactado negativamen-
te alterações emocionais, 
cognitivas e comportamentais 
nas crianças.

O Especialista em Neurolo-
gia infantil, Marcone Oliveira, 
que também é orientador de 
pais com mais de 500 mil 
seguidores no Instagram, 
explica que, entre as crian-
ças menores de três anos 
tem se observado regressão 
comportamental; em crianças 
com idades pré-escolares há 
registros de déficits na expres-
são oral e corporal, além das 

alterações de humor e obesi-
dade, que são observados em 
todas as idades.

Segundo o especialista, o 
que já estava acontecendo an-
tes da pandemia por questões 
sociais, intensificou após a 
pandemia. “Com a necessida-
de de isolamento social, essas 
crianças perderam a oportuni-
dade de brincar, socializar, re-
lacionar com os pares, com a 
natureza, com a vida. Esforços 
para mitigar estes problemas 
são necessários e urgentes 
no sentido de preparar essas 
crianças, que por si só, irão 
enfrentar grandes desafios”, 
explica Oliveira.

O neuropediatra também 
ressalta que “há evidencias 
sólidas de que possibilitar 
essas crianças e suas famílias 
a reconstrução dos relacio-
namentos sociais através do 
contato com a natureza é 
uma excelente medida, porque 
permite melhora do bem-estar, 
fortalecimento de vínculos e 
relacionamentos sociais”.

Para a Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP), através de 
uma matéria publicada no site 
oficial da entidade, destaca-
-se a importância da criança 

Andressa ZAFALON   
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brincar ao ar livre e de praticar 
uma atividade física, também 
ao ar livre e em contato com a 
natureza, seja na praça perto 
de casa, no parque ou até no 
sítio do vovô.

“Tudo isso trará efeitos 
positivos na imunidade, no 
controle do peso, na glicemia, 
e na qualidade do sono, no 
controle da pressão arterial 
e das doenças respiratórias. 
Sem contar nos benefícios 
para a saúde mental das 
crianças, como diminuição 
de comportamentos impulsi-
vos, hiperativos e opositores, 
bem como a diminuição de 
sintomas de ansiedade e de 
depressão”, completa o es-
pecialista em neuropediatria.

A Sabrina Vidaletti é mãe 
do Guilherme, que tem 12 
anos e, durante o período de 
pandemia passou a ter aulas 
on-line e não sair mais por 
conta dos riscos de contami-
nação. “Ficamos mais de um 

ano e meio praticamente só eu 
e ele, com contato somente 
esporádico com a família, os 
avós. As aulas eram no com-
putador ou celular e, além das 
aulas, o entretenimento dele 
nesse período foram os jogos 
também no computador ou no 
celular”, comenta a mãe.

Como tática para chamar 
a atenção do filho para ativi-
dades fora das telas, a mãe 
Sabrina procura interagir com 

ele. “Agora que abriu os locais 
para passeio, procuro leva-lo 
ao zoológico, parque ecológi-
co, incentivar jogos de futebol 
com os amiguinhos, pintura 
com guache e outras ativida-
des lúdicas”, frisa.

O especialista em neurope-
diatria dá algumas recomen-
dações de como melhorar a 
mente da criança, tirando o 
foco das telas de celular e 
computador.

Permitir que seu filho tenha 
acesso diário e no mínimo de 
01 hora a oportunidade de 
brincar e se desenvolver em 
espaços com a natureza.

Priorizar para que as ativi-
dades sejam feitas em espa-
ços abertos ao ar livre, com 
presença de grama, areia, 
arvores e terra.

Cobrar das escolas a prá-
tica de atividades ao ar livre, 
como os pátios quadras e 
jardins das escolas.

Para concluir, o médico 
Marcone Oliveira deixa a se-
guinte reflexão aos pais, cuida-
dores e educadores: “Entender 
e respeitar o direito de brincar 
fora de casa, longe do celu-
lar, do tablete ou da TV, em 
contato com a natureza, está 
legalmente fundamentado nos 
marcos legais da infância e 
da adolescência, e deve ser 
prioridade entre as famílias 
brasileiras. O momento é de 
reduzir danos”.

Com a necessidade de isolamento social, essas 
crianças perderam a oportunidade de brincar, 

socializar, relacionar com os pares, com a 
natureza, com a vida. Esforços para mitigar 

estes problemas são necessários e urgentes no 
sentido de preparar essas crianças, que por si 

só, irão enfrentar grandes desafios

“

”

Sabrina Vidaletti é 
mãe do Guilherme

Especialista em 
Neurologia in-
fantil, Marcone 
Oliveira

TAXAS
Obesidade e sobrepeso 
entre os idosos crescem 

de 2006 a 2019

Os índices de obesidade e 
sobrepeso entre os idosos bra-
sileiros seguiram crescendo de 
2006 a 2019, de acordo com 
estudo conduzido por Laura 
Cordeiro Rodrigues, no mes-
trado em Nutrição e Saúde, da 
Escola de Enfermagem da Uni-
versidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG). A pesquisa utilizou 
dados do Sistema de Vigilância 
de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico (Vigitel), 
coletados pelo Ministério da 
Saúde, e analisou informações 
de mais de 200 mil indivíduos 
com 60 anos ou mais, das 26 
capitais e do Distrito Federal.  

Conforme o estudo, a pre-
valência de sobrepeso aumen-
tou de 53% para 61,4%, e a 
prevalência de obesidade, de 
16,1% para 23% no público 
idoso. Com base nos dados 
de peso e altura, o estudo 
calculou o Índice de Massa 
Corporal (IMC).

Foram considerados so-

brepeso o Índice de Massa 
Corporal (IMC) ≥ 25kg/m2 e 
de obesidade IMC ≥ 30kg/m2 
foram estimados por ano para 
a população total e de acordo 
com sexo, idade, escolaridade 
e região.

Aumento de taxas
A pesquisadora Laura Ro-

drigues afirmou à assessoria 
de imprensa da UFMG que, 
em todos os grupos socioe-
conômicos analisados, houve 
aumento nas taxas tanto de so-
brepeso quanto de obesidade.

As maiores taxas foram ob-
servadas em homens (3,52% 
por ano), indivíduos com idade 
de 70 a 79 anos (2,71% por 
ano), com nove a 11 anos de 
escolaridade (2,92% por ano) 
e em residentes das regiões 
menos desenvolvidas do país 
(2,58% por ano).

Segundo informações da 
UFMG, a pesquisa recebeu re-
cursos do Ministério da Saúde 
e da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes). 
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Fiocruz defende adoção "incondicional" 
de passaporte de vacina

Os pesquisadores do Ob-
servatório Covid-19 da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
divulgaram nesta sexta-feira 
(10) nova edição do boletim 
de saúde em que defendem 
como medida fundamental o 
passaporte de vacinas, devi-
do às mudanças no cenário 
epidemiológico no Brasil e 
no mundo com relação à 
transmissibilidade e à disse-
minação das novas variantes.  

Além disso, as notas téc-
nicas da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
apontam recomendações que 
visam estabelecer uma nova 
política de fronteiras e de res-
trições, alinhadas às medidas 
de outros países que estudam 
adotar a medida.

Os pesquisadores afirmam 
que “mantemos a defesa 
incondicional do passaporte 
vacinal. Grande parte dos 
países põem restrições para 
evitar o alastramento da co-
vid-19 nos seus territórios. O 
Brasil não pode caminhar na 
contramão, sob o risco de se 
tornar o destino de pessoas 
não vacinadas, que oferecem 
mais riscos para a difusão da 
doença”.

Eles também observam 

que a ausência e a qualidade 
dos dados disponíveis geram 
incerteza na descrição do 
quadro epidemiológico. “Há 
problemas nos dados dispo-
nibilizados sobre a covid-19, 
incorrendo em significativa 
subnotificação”, ressaltam.

O boletim informa que 
“apesar da melhora dos indi-
cadores epidemiológicos da 
covid-19 no país, o boletim 
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ressalta que merecem aten-
ção fatores como o aumento 
do fluxo de pessoas - inclusive 
com a entrada de muitas no 
país - e a dispersão mundial 
da Ômicron, nova variante de 
preocupação”. 

O documento alerta ainda 
que, embora o avanço da 
cobertura vacinal no país es-
teja trazendo benefícios para 
a mitigação da pandemia, 

esta estratégia não pode ser 
tratada como a única medida 
necessária para interromper 
a transmissão do vírus entre 
a população.

A Fiocruz reforça a impor-
tância do monitoramento da 
intensidade com que as pes-
soas retornam a circular pelas 
ruas, diante da proximidade 
das festas de fim de ano e das 
férias escolares. 

Fotos: Divulgação
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COMÉRCIO EXTERIOR

Rio Preto atinge o maior valor 
em importações da história

O ano de 2021 ainda 
não chegou ao fim, 
mas São José do 
Rio Preto já atingiu 

um índice histórico na balança 
comercial. Com US$ 132,6 mi-
lhões em importações entre os 
meses de janeiro e novembro, 
o município registrou o maior 
valor em compras do exterior 
da história. O recorde anterior 
era do ano de 2014, quando a 
cidade contabilizou US$ 131,8 
milhões em importações. Além 
disso, o número deste ano re-
presenta um aumento de 50% 
em relação ao ano passado.

Só neste mês de novembro 
foram US$ 15,5 milhões em 
produtos importados. Os prin-
cipais produtos adquiridos são 
peixes frescos ou refrigerados 
(39%) e diodos, transistores 
e dispositivos semelhantes 
(21%). Os países que mais ven-

dem para Rio Preto são: China 
(40%), Chile (39%) e Estados 
Unidos (7,1%).

“Os valores de importação 
só não estão maiores por con-
ta do frete alto e da falta de 
containers. Temos uma grande 
importadora em Rio Preto no 
ramo de pescados, que sempre 
puxa os valores para cima, mas 
também tivemos um aumento 
enorme na importação de 
painéis solares neste ano. Em 
dezembro, a movimentação no 
comércio exterior tende a cair, 
já que as maiores compras são 
feitas antes do Natal”, explicou 
o despachante aduaneiro Paulo 
Narcizo Rodrigues da Caribbean 
Express.

Com o valor alto do dólar, as 
empresas tem dado preferên-
cia para a exportação do que 
o abastecimento do mercado 
nacional. “Enquanto o dólar 
estiver nesse valor, muitos pro-
dutos vão sofrer com reajuste 
ficando mais caros e em alguns 

Vinicius LIMA   
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casos chegando até a faltar. No 
entanto, isso também abre es-
paço para pequenas e médias 
empresas competir com as 
grandes”, comentou Rodrigues.

Com relação às exporta-
ções, Rio Preto chegou a US$ 
25,3 milhões, ainda abaixo dos 
US$ 27,2 milhões de 2020. 
Com isso, a cidade apresenta 
um déficit de US$ 107,2 mi-
lhões na balança comercial.

Os principais produtos ven-
didos são preparações capi-
lares (18%), Carroçarias para 
veículos (16%) e artigos e 
aparelhos ortopédicos (8,7%). 
Já os países que mais compram 
dos rio-pretenses são Estados 
Unidos (30%), Chile (16%) e 
Paraguai (7,5%).

Rio Preto atinge 
o maior valor em 
importações da his-
tória
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FENOVI 
Leilões devem 

movimentar R$ 1,5 
milhão em negócios

A FENOVI – Feira No-
roeste Paulista de 
Ovinos -, que termi-

na hoje, 12, no Recinto de 
Exposições “Aberto Bertelli 
Lucatto”, em São José do Rio 
Preto, oportunizou negócios 
e aqueceu a economia da 
cidade, movimentando seto-
res como hotelaria e gerando 
vagas temporárias de trabalho. 
De maneira direta, dois leilões 
de ovinos que integram a 
programação da FENOVI têm 
expectativa de gerar cerca de 
R$ 1,5 milhão em transações 
comerciais.

Voltados para as raças 
Dorper e White Dorper, os 
leilões são realizados pela MF 
Leilões, que atua no ramo 
do agronegócio há 17 anos, 
realizando leilões das mais di-
ferentes espécies de animais. 
Os pré-lances tiveram início 
na semana passada, no site 
mfleiloes.com.br. “No site, é 
possível ter um perfil completo 
do animal ofertado e dar um 
pré-lance. O maior pré-lance 
dado até a realização do lei-
lão determina o valor mínimo 
do animal”, explica André 
Assumpção, responsável pela 
MF Leilões e também diretor 
da AAPA Assessoria.

O primeiro leilão da FENOVI 
é o Selection, programado 
para esta sexta-feira, 10 de 
dezembro, às 20h. Os promo-
tores são a Dorper Campo Ver-
de, de Jarinu (SP), a Cabanha 
Five Star, de Vinhedo (SP), a 
Caiovas Dorper, de Itapetinin-
ga (SP), e a Boa Vontade, de 
Maceió (AL). O segundo é o 
Sempre Referência, progra-
mado para este sábado, 11 
de dezembro, às 19h. Ele tem 
como promotores a Estância 
Bacurizinho, de Potirendaba 
(SP), a Dooper Buriá, de Se-
nhor do Bonfim (BA), a Porto 
Santo, de Atibaia (SP), e a Araí 
Zumbi, de Pardinho (SP).

Os dois leilões da FENOVI 
receberão lances tanto presen-
cial como digitalmente, com 
transmissão ao vivo pelo site 
da MF Leilões. Serão ofertados 
60 lotes, com a média de um 

animal em cada um, envol-
vendo reprodutores e matrizes 
de idades variadas e com o 
melhor da genética ovina.

Para o presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Criadores 
de Dorper e White Dorper 
(ABCDorper), Valdomiro Po-
liselli Junior, que promove 
na FENOVI a 14ª Exposição 
Nacional das Raças Dorper 
e White Dorper, os leilões 
representam oportunidade de 
bons negócios, uma vez que a 
carne ovina tem mais valor de 
mercado que a bovina, além 
de demandar menor estrutura 
para criação, sendo ideal ao 
pequeno produtor. “A arroba 
do cordeiro vale mais que o 
dobro do valor da arroba do 
boi no mercado. O rebanho 
ovino cresce rápido, produz 
muita carne e está pronto para 
o abate em menos tempo que 
o bovino.”

Economia 
aquecida
O secretário municipal de 

Agricultura e Abastecimento 
de Rio Preto, Pedro Pezzuto, 
correalizador da FENOVI, des-
taca a importância da feira 
para a economia local e nacio-
nal, especialmente após um 
longo período de pandemia 
que impediu a realização de 
eventos. “A vinda de criadores 
de diferentes partes do País 
movimenta toda a cadeia 
produtiva, além de atividades 
envolvidas indiretamente, com 
geração de postos temporários 
de trabalho, por exemplo. Nos-
so papel enquanto gestores 
públicos é dar condições e 
infraestrutura para que essas 
trocas aconteçam”, destaca.

Segundo o presidente da 
Associação Noroeste Paulista 
de Ovinocultores (ANPOVI-
NOS), Paulo Vianna, mais 
de 70 vagas temporárias são 
oportunizadas com a realiza-
ção daFENOVI. Além disso, 20 
estandes de empresas ligadas 
à ovinocultura, como fornece-
dores de biotecnologia, vete-
rinárias, entre outras, estão 
no recinto de exposições para 
expandir relações comerciais.
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Abastecimento de água será 
interrompido em 16 bairros 

O Semae (Serviço Mu-
nicipal Autônomo de 
Água e Esgoto) de Rio 

Preto vai interromper o forneci-
mento de água neste domingo 
(12) a partir da zero hora, 
retomando o abastecimento 
após 24 horas, nos 16 bairros 
abastecidos pela Estação de 
Tratamento de Água – ETA 
Palácio das Águas.

Os bairros atingidos são: 
Boa Vista; Alto Rio Preto; Ura-
no; Maceno; Diniz; Alto Alegre; 
Mansur Daud; São Judas; Re-
dentora/Centro; Cidade Jardim; 
São Marcos; Higienópolis; El-
dorado; João Paulo/Castelinho; 
Vivendas e Chácara Municipal.

A paralisação ocorre para 
dar continuidade às obras 
de reforma e ampliação da 

estação. Serão realizadas ma-
nutenções preventivas na in-
fraestrutura da ETA. Para que 
este procedimento seja reali-
zado conforme as normas de 
segurança do trabalho, será 
necessário interromper o fun-
cionamento da estação. Todos 
os equipamentos de tratamento 
e bombeamento permanecerão 
parados.

A manutenção tem por 
objetivo promover a melhoria 
das condições operacionais do 
sistema de tratamento e evitar 
possíveis paradas não progra-
madas dos equipamentos.

O Semae solicita aos usuá-
rios atingidos pela paralisação 
que mantenham os seus reser-
vatórios de água abastecidos e 
façam uso de forma moderada. 
A intervenção da ETA é comple-
xa e vai atingir vários setores.

Da REDAÇÃO
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VILA ITÁLIA

Programa capacita jovens de favela 
para o mercado de trabalho

Há cerca de 3 meses, a 
Cobmax, empresa rio-preten-
se de tecnologia e inteligência 
em vendas, tem promovido o 
“Programa Parceiros Favela 
Marte” na comunidade loca-
lizada na Vila Itália. O projeto 
tem como foco contribuir com 
a educação de crianças e o 
preparo de adolescentes para 
o mercado de trabalho. Des-
de setembro, colaboradores 
voluntários da empresa mi-
nistram aulas na comunidade 
aos sábados, abordando tó-
picos como vendas, comuni-
cação e autoconhecimento.

O público beneficiado pela 
iniciativa é de 35 jovens mo-
radores da favela, com idade 
entre 10 e 20 anos.  Ao todo, 
cerca de 25 profissionais da 
Cobmax se voluntariaram 
para realizar as aulas. “Nós 
ensinamos para eles concei-
tos sobre mercado e como 
desenvolver o interpessoal. 
O feedback deles tem sido 
bastante positivo e também 
uma experiência gratificante 
para nós”, afirmou Yasmin 
da Silva Ribeiro, uma das 
voluntárias que participou do 

projeto.
O aluno João Pablo Ro-

drigues Ribeiro, de 16 anos, 
participou e aprovou o projeto. 
“Aprendi muita coisa, mas 
a principal foi perder minha 
vergonha. Isso me atrapa-
lhava bastante, mas agora é 
diferente e consigo me soltar 

a nossa empresa, já que os 
voluntários aumentaram seu 
engajamento com o traba-
lho, fizeram conexões com 
pessoas de outras equipes e 
relataram o quão significativo 
foi ensinar, aprender e refle-
tir sobre uma realidade tão 
diferente que essas famílias 
enfrentam. Estamos colocan-
do em prática um valor muito 
importante na nossa cultura 
que é gerar impacto”, afirmou

A aula final do “Programa 
Parceiros Favela Marte” será 
ministrada neste sábado (11), 
com um levantamento dos 
aprendizados conquistados 
pela turma. Já no dia 18, 
será realizada uma cerimônia 
de encerramento, com café 
da tarde e entrega de certi-
ficados.

Vinicius LIMA

mais”, afirmou.
A coordenadora do pro-

grama e analista de Gente 
& Cultura da Cobmax, Paula 
Pagani, contou que o projeto 
também beneficiou a empre-
sa. “Além de colaborar com 
a comunidade, percebemos 
inúmeros benefícios para 

O público benefi-
ciado pela iniciati-
va é de 35 jovens 
moradores da fa-
vela, com idade 
entre 10 e 20 anos

Divulgação
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URUPÊS

Vereador pede 
vacinação contra a 

Covid em alunos nas 
escolas municipais

O vereador Francisco Junior 
(DEM) quer que a Prefeitura 
de Rio Preto realize vacinação 
contra a Covid-19 nas escolas 
municipais em adolescentes 
com idade entre 12 a 17 anos. 
O parlamentar protocolou na 
quinta-feira, 9, indicação que 
sugere as Secretarias de Saú-
de e Educação a realização de 
uma ação integrada nas unida-
des de ensino fundamental II e 
ensino médio do município de 
Rio Preto para imunizar um nú-
mero maior de adolescentes.

Junior justifica sua indi-
cação e a preocupação em 
relação à proteção contra a 
Covid-19. “Com o retorno das 
aulas presenciais e a chegada 
da vacina para essa faixa etá-
ria, muitos adolescentes não 
conseguiram se vacinar. Essa 

ação dentro das escolas é a 
melhor opção para os fami-
liares que, por algum motivo, 
não conseguiram levar os ado-
lescentes para receber a dose, 
assim, garantindo a proteção 
de todos”, declarou.

O objetivo principal é pre-
servar a saúde dos adolescen-
tes e de seus familiares, além 
da própria equipe de profissio-
nais que passa a maior parte 
de seu tempo na escola, em 
contato com os alunos. Além 
disso, muitos jovens se encon-
tram no grupo mais vulnerável 
e precisam da vacina.

Para receber a dose, os 
pais serão consultados pre-
viamente e, com o termo de 
autorização assinado, será 
realizada a imunização no 
adolescente.

A indicação será lida na 
sessão de terça-feira, 14. 
Como não tem força de lei, 
cabe ao Executivo espontane-
amente acatar ou não o pedido 
do vereador.

Raphael FERRARI 

INDICAÇÃO PREFEITURA

Guapiaçu contrata 
professores temporários com 

salários de até R$ 2,8 mil
A Prefeitura Municipal de 

Guapiaçu, por meio da Se-
cretaria de Educação, abriu 
inscrições do processo seleti-
vo para contratar professores, 
que irão atuar em caráter tem-
porário no ano letivo de 2022.

As inscrições são gratuitas 
e deverão ser feitas exclusiva-
mente no site www.consesp.
com.br, de 13 a 17 de de-
zembro de 2021. A renume-
ração pode chegar até R$ 
2.828,00, mais o benefício 
de um cartão alimentação 
no valor de R$ 800,00. Caso 
seja aprovado, o candidato 
será contratado por tempo 
determinado, conforme ne-
cessidade da rede municipal 
de ensino.

Além disso, um cadastro 
reserva será formado para 
suprir horas-aulas exceden-
tes, vagas em decorrência 
de afastamento, licenças de 
qualquer natureza que não 
puderem ser assumidas em 
substituição. Todas as funções 

serão estabelecidas pelo Regi-
me Estatutário/Administrativo.

O processo será composto 
por uma prova objetiva, pre-
vista para o dia 09 de janeiro 
de 2022, seguindo todos os 
protocolos de enfrentamento 

Da REDAÇÃO
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a Covid-19: como o uso de 
máscara, distanciamento entre 
as carteiras e distribuição de 
álcool em gel aos candidatos.

Os interessados também 
deverão entregar o Plano de 
Aula, Tempo de Serviço e títu-

los. O edital de convocação dos 
aprovados será amplamente 
divulgado nos canais oficias da 
Prefeitura de Guapiaçu.

Para mais informações 
acesse o edital completo em 
www.guapiacu.sp.gov.br.

Divulgação

No fórum, o juiz indaga o réu:
- O senhor está sendo acusado 
de quê?
- Estou sendo acusado porque 
resolvi fazer as compras de natal 
antes do tempo certo.
- Como assim? Isso não é crime! 
O quão antes você tava fazendo 
as compras?
- Antes das lojas abrirem…

O bêbado entra no bar e começa 
a falar para todo mundo:
— Feliz Natal! Feliz Natal!
O dono do bar o interrompe:
— Você está louco? Já estamos 
no Carnaval!
O bêbado põe a mão na testa e 
responde:
— Ih! É hoje que eu apanho 
quando chegar em casa!

Uma garotinha sentou-se no colo 
do Papai Noel no shopping cen- 
ter. Como de costume, o Papai 
Noel perguntou:
— E o que você quer ganhar de 
presente de Natal?
A menina olhou para o Papai 
Noel com espanto e respondeu: 
— O senhor não recebeu meu 
e-mail?

Próximo ao Natal, Joãozinho es- 
tava escrevendo uma carta ao 
Papai Noel para pedir o seu pre- 
sente. Ele começou da seguinte
maneira:
“Querido Papai Noel, fui um óti- 
mo menino este ano, ajudei meu
pai, minha mãe, tirei boas notas 
na escola e não briguei com a 
minha irmã. Quero uma bicicle- 
ta.”
Então parou, pensou e decidiu 
refazer a carta:
“Querido Papai Noel, sei que 
apesar de ter sido um bom meni- 
no, aprontei algumas, mas ainda 
acho que mereço uma bicicleta.” 
Não satisfeito, ele jogou a carta 
fora, foi até o presépio, pegou a 
estátua do menino Jesus e tran- 
cou na gaveta. E escreveu: 
“Caros José e Maria, sequestrei 
o filho de vocês. Para tê-lo de 
volta, eu exijo que me mandem 
uma bicicleta!”

Cone de Boneco de neve
Pinte, recorte e monte em formato de cone.

facebook.com/hrecreio leandroferreiraprof@gmail.com 224 - dezembro de 2021 Especial de Natal
Leandro Ferreirs é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 
mestre em Educação.

Crime de Natal

Natal Moderno

Bêbado no Natal

A carta do Joãozinho

Edição: 

conseguiram se vacinar. Essa sessão de terça-feira, 14. 
Como não tem força de lei, 
cabe ao Executivo espontane-
amente acatar ou não o pedido 
do vereador.

O Parque Municipal Má-
rio Covas, o Parque dos 
Lagos de Urupês, vai ga-
nhar uma cara nova. Com 
o término da construção 
de banheiros e quiosque, 
a partir de 2022, o local 
vai receber uma grande 
revitalização com: nova ilu-
minação, reforma da pista 
de caminhada, passarelas 
e passeios concretados co-
nectando as lagoas e uma 
nova quadra poliesportiva, 
anexa à já existente.

Ao todo, o investimento 
será de R$ 400 mil, com 
recursos liberados pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo. A aprovação foi ofi-
cializada na manhã desta 
quinta-feira (9), no Diário 
Oficial do Estado. Adicio-
nalmente, o Prefeito Bica 
também confirmou que 
pretende viabilizar reformas 
no playground e equipa-
mentos de ginástica.

Atualmente, o Parque 
dos Lagos é um o principal 
símbolo da beleza natural 
de Urupês e ponto de en-
contro de munícipes para 
a prática de atividades 
físicas ou apenas para 
desfrutar as belezas do lo-
cal, já contando com duas 
lagoas, quadra esportiva, 
academia ao ar livre e 
playground. Após as obras, 
a expectativa é de que o 
Parque se torne um siste-
ma de lazer mais completo 
e preparado para receber a 
população.

“O Parque dos Lagos é 
um dos locais mais bonitos 
de nossa cidade e merece 
todo nosso carinho e cuida-
do. Obrigado pela parceria, 
vice-governador Rodrigo 
Garcia, deputado estadual 
Carlão Pignatari e deputa-
do federal Geninho Zuliani. 
Juntos, vamos construindo 
uma cidade muito melhor 
para nossa população”, 
disse o prefeito.

Parque dos 
Lagos vai 

ganhar pista de 
caminhada e 

quadra
Da REDAÇÃO
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“Mau uso da internet reduz a 
inteligência”, afirma neurocientista

O mau uso da inter-
net causa prejuízos 
cognitivos. A afir-
mação é do neuro-

cientista, PhD e biólogo Fabiano 
de Abreu que participou da 4ª 
edição do Tomorrow Summit, 
encontro internacional de tec-
nologia e inovação, organizado 
pela Federação Académica do 
Porto (FAP), e debateu sobre 
temas relevantes para a cons-
trução de um futuro melhor.

De acordo com o especia-
lista, a inteligência, principal-
mente a das crianças, que em 
poucos anos de vida, passam 
a usar tablets, smartphones e 
notebooks, tem sido reduzida. 
“O mau uso da internet reduz a 
inteligência, afeta o foco aten-
cional e prejudica o processo 
de memorização”, detalha o 
especialista.

Em intervenção realizada 
para acadêmicos portugueses, 
Fabiano explicou os riscos que o 
mau uso da internet, em espe-
cial da rede social, pode trazer 
ao cérebro. Ele detalhou como 
a inteligência das pessoas pode 
ser afetada por conta do uso 
excessivo das tecnologias.

“Se não agirmos desde já, 
será passado geneticamente 
para a próxima geração e assim 
por diante”, frisa.

Além disso, segundo Fabia-
no, a internet proporciona um 
ambiente no qual o sistema 
de recompensa do cérebro é 
ativado constantemente.

“Os mecanismos de apro-
vação das redes sociais estão 
intimamente relacionados à 
exploração da sensação de 

bem-estar causada pela libera-
ção de dopamina”, ressalta.

A dopamina é um neuro-
transmissor, liberado quando 
uma atividade agradável é re-
alizada, quando há consumo 
de alimentos que se gosta ou 
ainda, quando há o uso das re-
des sociais. O problema é que, 
de acordo com o especialista, 
esse sistema de recompensa, 
por sua vez, pode ser ativado 
pela ansiedade.

“A dopamina não é liberada 
só quando você tem a recom-
pensa, mas também quando 
imagina que a terá. Se você 
está ansioso por circunstâncias 
diversas, mergulha em uma at-
mosfera negativa. Então, achar 
que você vai conquistar algo, já 
faz liberar dopamina”, explica.

E complementa que “vale 
lembrar que a intensidade do alí-
vio gerado pela dopamina é cada 
vez menor quanto há situações 
semelhantes, logo, não alcançar 
o nível de intensidade esperado 
causa ainda mais ansiedade, 
gerando um ciclo vicioso”.

O neurocientista ainda pon-
dera que “esse looping é preju-
dicial, pois propicia a liberação 
do hormônio cortisol, que está 
relacionado ao sistema imuno-
lógico. Além disso, esse ciclo 
de ansiedade acaba afetando 
o sistema emocional e a região 
responsável pela tomada de 
decisões no cérebro. Existe 
uma cultura de não absorção 
de conhecimento por conta 
das redes sociais e isso causa 
a atrofia no córtex cerebral. 
Desse modo, a capacidade 
de dominação de emoções é 
reduzida e transtornos como 
a depressão podem surgir”.

Fabiano destaca que, para 
mitigar as consequências des-

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

COMPORTAMENTO 

te cenário, a neuroplasticida-
de cerebral é essencial. “Ela 
vai desde a alimentação, o 
exercício físico e sono regular, 
até processos de ginásticas 
cerebrais para estimular a 
região responsável pela to-
mada de decisões e domínio 
das emoções a se desenvolver 
melhor”, conclui.

Guilherme Gomes tem 14 
anos e passa, pelo menos, 
oito horas por dia em frente 
às telas jogando vários tipos 
de jogos. “Eu tenho em casa 
notebook, videogame e celu-

lar. Em cada aparelho jogo um 
tipo de jogo e isso faz passar 
meu tempo, além de eu gostar 
muito”, conta o menino.

Mas, para a mãe Sabrina 
Gomes, esse “passatempo” 
do filho está gerando preocu-
pação. “Muitas vezes eu falo 
com ele e, por estar com o 
fone de ouvido, não me ouve. 
Às vezes, até sem estar com o 
fone ele também não me ouve 
por ficar tão entretido nos 
jogos. Tento tirá-lo de casa, 
desses jogos, mas encontro 
muita resistência por parte 

dele”, argumenta.
A partir de janeiro, Guilher-

me passará a fazer terapias 

ocupacionais para que a pro-
fissional o ajude a desvincular 
o vício dos jogos on-lines.

Os mecanismos de aprovação das
 redes sociais estão intimamente 

relacionados à exploração da sensação 
de bem-estar causada pela liberação de 

dopamina

“
”

Neurocientista 
Fabiano de Abreu

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

PRESENÇA CONFIRMADA   - RP Alan Victor confi rma 
presença de Gracyanne Barbosa e Belo em camarote 
do Rio. Pelo terceiro ano consecutivo,  Gracyanne será 
a musa do Camarote Rio Praia.

LOOK SURPREENDENTE -  Cleo Pires chamou a aten-
ção dos seus fãs e deixou todos surpreendidos. A sur-
presa foi o look escolhido para o novo lançamento de 
sua carreira musical. A atriz escolheu uma roupa da 
cabeça aos pés monocromática. Além disso, exibiu o 
corpo com o look coladinho.

JORNALISMO- Renata Vasconcelos surpreende a to-
dos ao fazer uma homenagem a Wiliam Bonner. A jor-
nalista escreveu uma mensagem ao colega de banca-
da, desejando feliz aniversário.

RETA FINAL   - Equipe de Mileide Mihaile celebra top 9 
em ‘A Fazenda 13’. Mileide chegou na reta fi nal do reality 
rural ‘A Fazenda 13’, na Record TV.

O desembargador Dr Manuel de Queiroz Pereira Cal-
ças. Por ser um emprego vitalício, ele vai ser desem-
bargador pelo resto da vida. Após 44 anos de traba-
lho, ele aposentou no mês de março deste ano. Fátima 
Cruz tem muito orgulho de ter conhecido ele. Ele é 
nossa gente, nosso orgulho, tanto que recebeu o título 
na Câmera Municipal de Cidadão Rio-pretense, embo-
ra tenha nascido em Lins.

Clínica Médica Dr. Toufi k Rahd, especializado em Clíni-
cas de Reabilitação para Dependentes Químicos. Tradi-
ção em Rio Preto, em medicina. O dependente químico 
é uma pessoa que geralmente sofre de depressão e en-
contra no álcool ou na droga um refúgio, um alento. É 
uma compulsão. A compulsão não é obrigatoriamente 
por bebida ou por droga, às vezes a compulsão é por 
jogo, às vezes é por consumo sexual. A pessoa precisa 
ter uma emoção forte para poder vencer a depressão. 
A depressão pode ser devido a uma defi ciência de Se-
rotonina ou de outro neurotransmissor que provoca o 
estado de alegria ou pode ser uma consequência de 
uma exigência muito maior. Por exemplo, pessoas que 

são crianças, adolescentes são muito cobrados pelos 
pais além das suas possibilidades, então podem de-
senvolver uma depressão grave. Homens casados com 
mulheres exigentes que querem tudo, eles entram em 
depressão porque eles não satisfazem os anseios da 
mulher amada. A mesma coisa a mulher que relação a 
um homem que exige dela às vezes até uma juventu-
de que o tempo já não pode dar mais. Então, há várias 
causas de depressão. A causa mais comum de droga é 
depressão. A dependência não é uma doença primária, 
ela é secundária. Muitas vezes é um defeito de estrutura 
de personalidade. Aí precisa de psicólogo ou psicana-
lista para poder resolver o problema, porque tem uma 
personalidade infantil. Uma das características da per-
sonalidade infantil é querer tudo, achando que pode ter 
tudo, não sabe viver com as frustrações. Até tem uma 
poesia que diz: “O homem é uma eterna criança que 
não cresce jamais. Porque tudo que não alcança, quan-
do alcança não quer mais”. Algumas pessoas que são 
deprimidas, pois têm um nível de exigência para com 
ela muito grande. Ela quer ser uma pessoa acima das 
suas possibilidades. Entre os políticos é muito comum 
esse tipo de distúrbio, da pessoa querer aparecer de 
qualquer maneira, ser adorado, ser amado, ser aplau-
dido pelas multidões, ser muito votado. Na obsessão 
de obter eleição, o indivíduo comete maiores desatinos, 
ou seja, rouba, fazem falcatruas de todo jeito para poder 
vencer. Existe uma frase famosa que diz que: “O neuró-
tico vai de vitória em vitória até a derrota fi nal”. Ou seja, 
a derrota fi nal é a desagregação da família. Você vê que 
um pai muito ambicioso acaba levando os problemas 
para dentro de casa. A dependência química é uma do-
ença secundária. Quem trata isso são psicoterapeutas, 
psicólogos, psicanalistas ou médicos psiquiatras. Em 
Rio Preto, existe um centro que é o Caps que funciona 
muito bem. Agora, não é fácil recuperar um dependente, 
porque a dependência é grande. Dependência por jogo 
também é difi cílimas. Existem vários tipos de depen-
dências, mas todo mundo está procurando um pouco 
de adrenalina. É como se todo dia fosse uma segunda-
-feira de manhã, então é uma doença terrível.

TURISMO

Olímpia espera bater recorde de 
visitantes neste fim de ano

O município de Olím-
pia já está prepara-
do para a primeira 
alta temporada de 

turismo após o período mais crí-
tico da pandemia. O setor, que 
representa 65% da economia 
da cidade e movimenta mais 
de R$ 1 bilhão por ano, sofreu 
impactos ao longo de 2020 
e até mesmo neste ano por 
permanecer com as atividades 
de lazer e os parques fechados, 
durante o agravamento do qua-
dro da Covid-19.

Segundo a Secretaria de 
Turismo, o município já recebeu 
mais de 2 milhões de turistas 
neste ano, com destaque para 
o mês de julho, com fluxo 
mensal de 500 mil visitantes 
entre hospedados e day use. A 
visitação nos últimos três meses 
também tem sido positiva com 
média de 300 mil visitantes por 

mês. A expectativa do município 
é superar a visitação do fim de 
ano de 2019, quando foram 
registrados mais de 350 mil 
visitantes em dezembro, o maior 
índice da cidade.

“Essa retomada tem acon-
tecido de forma positiva, com a 
cidade tendo o melhor mês de 
julho da sua história em número 
de visitantes. Por ser um período 
de férias e de calor, esperamos 
que o número de visitantes seja 
alto”, afirmou a secretaria do 
turismo Priscila Foresti.

Para a alta temporada deste 
ano, entre dezembro de 2021 
e janeiro de 2022, a Pesquisa 
de Expectativa de Ocupação 
da hotelaria mostra que o se-
tor está otimista esperando 
desempenho melhor do que o 
registrado em 2019. Mais de 
80% dos meios de hospedagem 
já estão com ocupação acima 
de 60%, sendo que cerca de 
40% preveem a necessidade 
de contratação temporária para 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

o período.
Neste ano, Olímpia regis-

trou um aumento de 76% na 
capacidade hoteleira com a 
inauguração de dois grandes 
resorts. Com isso, a cidade 
tem capacidade para hospedar 
mais de 34 mil pessoas por dia, 
sendo a 2ª maior rede hoteleira 
do Estado de São Paulo. Como 
o Carnaval em 2022 será em 
março, a previsão que alta 
temporada vá até a metade do 
terceiro mês do ano.

Desde 10 de dezembro, vai 
começar a vigorar a exigência do 
passaporte da vacina em hotéis, 
parques e empreendimentos de 
lazer do município. “Essa medi-
da visa trazer mais segurança 
tanto para os trabalhadores do 
setor de turismo quanto para os 
visitantes. Olímpia não registra 
óbitos por Covid-19 há mais 
de 50 dias e a exigência acaba 
sendo um incentivo para as pes-
soas se vacinarem”, comentou 
Priscila.

Divulgação

SOLIDÁRIO CULTURA 

Hot Beach arrecada R$ 22 mil 
para duas instituições

Fechando o balanço da Bla-
ck Friday Solidária, o Hot Beach 
de Olímpia divulgou o balanço 
do valor arrecadado para duas 
instituições no município. A 
cada reserva efetivada, R$ 10 
eram destinados à ação solidá-
ria, que arrecadou um total de 
R$ 22 mil. O Abrigo São José 
e a Cidade Mirim receberão R$ 
11 mil cada um, uma ajuda 
para reforçar o caixa neste final 
de ano.

A venda de hospedagem 
nos quatro resorts do grupo e 
de passaporte anual e ingres-
sos para o parque aquático Hot 
Beach geraram receita de R$ 
8,2 milhões, 98% mais que no 

mesmo período de 2020.
“Tínhamos uma meta alta 

para esta Black Friday, que 
aqui no Hot Beach, na verdade, 
foi Black Week. Fizemos uma 
estratégia de marketing e de 
vendas na qual distribuímos 
os produtos em promoção por 
etapas e conseguimos bater a 
nossa metal”, afirmou Heber 
Garrido, diretor de Marketing 
e Vendas do Grupo Ferrasa, 
a empresa que detém o Hot 
Beach Parque & Resorts.

“Melhor ainda que bater a 
meta em vendas é saber que 
instituições aqui de Olímpia, 
que tantas dificuldades têm 
passado, estão sendo benefi-
ciadas. É o que dá mais valor 
ao nosso trabalho porque é 
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o turismo dando frutos para 
Olímpia. É uma indústria que 
gera muito emprego, deixa parte 
de sua arrecadação na cidade 
na forma de impostos e, nesta 
Black Friday, também contribu-
ímos com entidades da nossa 
cidade”, completou Marcos 
Bittencourt, gerente Comercial 
MICE do Grupo Ferrasa.

Artista José Antônio da Silva é homenageado no 
‘Salão Paulista de Arte Naïf’, no Museu de Socorro

Primeira edição 
do evento segue 
até o dia 08 de 

janeiro

O “Salão Paulista de Arte 
Naïf”, que já passou pelo 
MAS-SP (Museu de Arte Sacra 
de São Paulo), segue até o 
dia 08 de janeiro no Museu 
Municipal “Dr. João Baptista 
Gomes Ferraz” de Socorro/SP. 
A primeira edição do evento 
- realizado pela Totem, Bar-
thô Naïf e Cia Arte Cultura 
- homenageia o artista José 
Antonio da Silva e apresenta 
mais de 200 obras de artistas 
de 40 cidades do Estado de 
São Paulo, entre eles, Daniel 
Firmino e Jocelino Soares, de 
São José do Rio Preto, que 
participam como convidados. 
São pinturas, colagens, de-
senhos, aquarelas, gravuras, 
esculturas, entalhes, borda-
dos, costuras e modelagens. 

A exposição também pode ser 
visitada virtualmente no site 
www.spartenaif.com.br.

“O Salão busca mapear, re-
gistrar, experimentar, valorizar 
e difundir a arte naïf produzida 
no nosso Estado, que abriga 
artistas de todos os cantos do 
mundo. Nesta mostra, cada 
criador lança seu olhar sobre 
a terra paulista de maneira 
livre e independente, dando 

vazão às suas percepções de 
mundo, com suas formas e 
cores peculiares, ajudando a 
pensar e a erguer um amanhã, 
como é  próprio das produções 
naïfs, pleno de otimismo”, diz 
a artista plástica Marinilda 
Boulay, uma das curadoras 
do evento ao lado de Odécio 
Visintin Rossafa Garcia e Paco 
de Assis.

O “Salão Paulista de Arte 
Naïf” vem compor a narrati-
va visual da criatividade da 
arte naïf paulista, que é tão 
múltipla quanto o número de 
artistas nascidos ou residentes 
no Estado de São Paulo. Ele 
contempla várias perspecti-
vas e etapas, com o objetivo 
de gerar reflexões em torno 
das obras e colaborar para a 
formação de público para as 
artes visuais.

Da REPORTAGEM
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Sindalquim entrega de boletim 
com balanço das atividades 

Os diretores do Sindal-
quim (Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias 
da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas) 
finalizaram a entrega do 
boletim informativo para 
trabalhadores das quatro 
categorias: químico, far-
macêutico, reciclagem e 
sucroalcooleiro.

Segundo João Pedro 
Alves Filho, presidente do 
Sindalquim, o objetivo deste 
boletim foi de poder com-
partilhar um pouco do traba-
lho realizado pela diretoria 
do sindicato, nestes quase 
dois anos de pandemia da 

Covid-19. “Nós sabemos 
que foram tempos difíceis, 
que a gente teve que se 
cuidar e cuidar dos outros, 
mas a gente sabe que o pa-
pel nosso (do Sindalquim) 
foi fundamental ao longo 
destes quase dois anos”, 
salientou Alves Filho.

O boletim traz um balan-
ço das negociações coleti-
vas e acordos fechados, as 
lutas para a proteção, saú-
de e segurança do trabalho, 
além de um foco sobre a 
entrega dos kits escolares, 
dos brindes para as mulhe-
res e homens, além claro 
da entrega de máscaras de 
proteção que foram entre-
gues nesse período.

CLUBE/SEDE
Sindicato dos Frentistas

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

Na sede os benefícios podem ser utilizados todos os dias pelos as-
sociados e seus familiares. 

Conheça os benefícios:
• Minicampo – acontece, todas as terças-feiras à noite, um Ra-

cha a partir das 19h30.
• Salão de Jogos – mesas de bilhar – funciona todos os dias das 

8h00às 18h00 e às terças-feiras à noite quando houver o Racha no 
minicampo;

• Quiosques – são cinco – com espaço para o trabalhador fazer 
churrasco – pode ser utilizado por agendamento pelo telefone do sin-
dicato 17 3219-9400 – pode ser utilizado todos os dias;

• Piscinas – funciona de segunda a segunda das 8h00 às 18h00;
A sede/clube do Sindicato dos Frentistas fica na Rua Eurides da 

Cruz, 164, Jardim Paraíso – mais informações 17 3219-9400.

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

Grupo econômico terá que cumprir 
convenções após decisão da justiça

Em audiência 
de conciliação, 

SinSaúde 
conquista 

vitória para 
trabalhadores

O SinSaúde (Sindicato dos 
Empregados na Saúde) de 
Rio Preto e região conquistou 
vitória na justiça para os traba-
lhadores das empresas ligados 
ao grupo Austa: Hospital Austa, 
do IMC (Instituto de Moléstias 
Cardiovasculares), do HMC 
(Hospital de Moléstias Cardio-
vasculares) e Centro Médico 
(convênio).

Segundo Reinaldo Dalur, 
presidente do sindicato, em 
audiência de conciliação na 
justiça do trabalho realizada na 
última terça-feira (7) ficou ga-
rantido que o grupo econômico 
vai cumprir as convenções 
coletivas, com a reposição 
integral da inflação do período 

7,59%. “Queremos agradecer 
aos trabalhadores pela confian-
ça na minha pessoa, no sindi-
cato, no departamento jurídico. 
E dizer a você trabalhadores, 
que quando a união, nós con-
seguimos nossos objetivos. 
Nós temos uma força enorme e 
acabamos de por em pratica”, 
salientou Dalur.

Jonas Oler, advogado do 
SinSaúde, destaca que a grupo 
e consequentemente as quatro 
empresas:  Hospital Austa, 
IMC, HMC e Centro Médico, 
vão cumprir as convenções 
do Sindhosp e Sinange. Ele 
destaca que no próximo pa-
gamento o trabalhador que 
acontece no começo de janeiro 
de 2022 – o mesmo virá com 
o reajuste concedido nas duas 
convenções 7,59%, mais o 
retroativo de 1º de maio até 
dezembro, além do reajuste do 
Tíquete e o seu retroativo. “No 
próximo pagamento, no próxi-
mo mês de janeiro, quando os 
trabalhadores forem receber o 
pagamento, as empresas já es-
tarão cumprindo a convenção 
coletiva”, finalizou Oler.

Sérgio SAMPAIO - 
amaralsampaio@hotmail.com 


