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Janeiro Branco alerta para 
atenção à saúde mental
Janeiro foi escolhido como 

o mês de campanha para 
uma maior atenção à saúde 
mental. Veja entrevista com a 
psiquiatra geral, especialista 
em psiquiatria infantil e da 

adolescência e Transtornos do 
peri-parto, Priscila Dossi. “Ainda 
hoje, pessoas que buscam aju-
da profissional no meio psiquiá-
trico, ou com a psicologia, são 
estigmatizadas”, diz.    Pág.A2

Consumidor aciona Procon 14 vezes 
ao dia; finanças e produtos lideram

RIO PRETO

COLUNA
Saiba quais 
são os direitos 
do consumi-
dor diante das 
promoções de 
início de ano; 
veja também 
que o Procon 
notificou a 
Claro e a noi-
va que será 
indenizada por 
ter ficado sem 
vestido no dia 
do casamento.             
Pág.A6

Homem é 
espancado em 
praça no centro 

da cidade

Mulher é 
pivô de 

tentativa de 
assassinato
Na madrugada desta sex-

ta-feira (7), um jovem de 19 
anos levou três facadas, sendo 
uma no rosto e duas no ombro. 
Ele contou aos policiais que 
conhece o autor das facadas 
e que tal fato teria acontecido 
por desentendimento por cau-
sa de uma mulher.    Pág.A4
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OBRAS
Todo o processo de 
análise, aprovação 

e emissão de al-
varás, requerimen-

tos de projetos e 
obras será digital 

. “O Aprova Digital 
vai trazer para a 
Prefeitura de Rio 
Preto agilidade, 
transparência e 

responsabilidade 
ambiental”, des-
tacou o prefeito 

Edinho Araújo, du-
rante assinatura do 

convênio.        
 Pág.A5

ORQUÍDEAS
O Orquidário Rio 
Preto está reali-
zando até o dia 
15 de janeiro o 
Festival de Fé-
rias, com preços 
promocionais.            
Pág.A7
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TRATAMENTO

Médico usa óleo de 
canabidiol contra 

esgotamento profissional

Desde o ano passado a 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) liberou a 
comercialização e registro de 
fármaco à base de Canabidiol. 
De acordo com o órgão, o 
Canabidiol poderá ser pres-
crito quando outras opções 
terapêuticas disponíveis no 
mercado brasileiro, estiverem 
esgotadas.

Em abril de 2021, a Anvisa 
autorizou a importação de 
dois novos produtos na forma 
de soluções de uso oral, que 
devem ser prescritos por meio 
de receituário Tipo B. Eles 
são fabricados nos Estados 
Unidos e também podem ser 
importados já prontos para 
o uso.

O médico-cirurgião Thia-
go Marra há cerca de dois 
anos chegou a um quadro de 
exaustão profissional e pes-
soal, apresentando insônia 
e ansiedade. Procurou ajuda 
de um psiquiatra, e deu início 
ao tratamento médico com o 
uso do Óleo de Canabidiol há 
duas semanas.

Segundo Marra, o assunto 

ainda é pouco conhecido. “Os 
estudos mostram vários be-
nefícios, como no tratamento 
da ansiedade, no estímulo 
de novas conexões nervosas, 
efeitos anti-inflamatórios e 
antioxidantes”, conta.

“Existem também dados 
que revelam melhoras de 
problemas intestinais, tra-
tamento de dores, controle 
de apetites e até redução de 
efeitos colaterais de quimio-
terapias”, explica.

O Canabidiol e o tetra-hi-
drocanabinol são alguns dos 
derivados da maconha. O 
cultivo da planta em território 
brasileiro não é permitido. Os 
produtos já aprovados para 
uso medicinal à base de Can-
nabis no Brasil exigem receita 
médica de controle especial. 
O tipo de receita varia de 
acordo com a concentração 
solicitada pelo médico.

A Anvisa informa, que a in-
dicação e a forma de uso dos 
produtos à base de Cannabis 
são de responsabilidade do 
profissional médico, sendo 
que os pacientes devem ser 
informados sobre o uso dos 
produtos em questão.

Da REDAÇÃO

PANDEMIA

JANEIRO BRANCO

Campanha alerta 
população para transtornos 

mentais e tratamentos
Janeiro foi escolhido como 

o mês de campanha para uma 
maior atenção à saúde mental. 
Isso se iniciou em 2014, por 
profissionais da área da saúde, 
porque janeiro é quando as 
pessoas traçam metas e defi-
nem seus objetivos para o ano, 
levando a importante sensação 
de recomeço. Desse modo, a 
campanha foi chamada de Ja-
neiro Branco.

Um pouco sobre o panorama 
atual de saúde mental dos bra-
sileiros, pesquisas preliminares 
feitas pelo Ministério da Saúde 
no ano de 2020 apontam que a 
ansiedade foi, e continua sendo, 
o transtorno mais prevalente 
na população, principalmente 
durante o período pandêmico.

Foi constatada a elevada pro-
porção de ansiedade (86,5%), a 
presença de distúrbio de es-
tresse pós-traumático (45,5%), 
e de depressão em sua forma 
mais grave (16%). Os dados são 
provenientes de questionários e 
escalas para rastreio das condi-
ções mentais dos pesquisados.

Associada à preocupação 
demasiada com o futuro e ao 
medo de não ter controle sobre 
situações, a ansiedade, que 
é um reação biológica natural 
do ser humano, torna-se um 
transtorno quando sua intensi-
dade e frequência aumentam 
excessivamente.

A psiquiatra geral, especia-
lista em psiquiatria infantil e 
da adolescência e Transtornos 
do peri-parto, Priscila Dossi, diz 
que os tipos de ansiedade mais 

comuns são: agorafobia, ansie-
dade generalizada, fobia social e 
transtornos fóbicos específicos.

Priscila também aponta al-
guns sinais e sintomas que 
podem estar presentes no in-
dividuo com ansiedade, como, 
por exemplo, medo, aumento do 
batimento cardíaco, tremores, 
tontura, suor em excesso, difi-
culdade para respirar, agitação 
ou sensação de nervosismo/ten-
são, cansaço fácil, dificuldade 
de concentração, irritabilidade, 
tensão muscular, alterações no 
sono, entre outros.

A depressão, como a maioria 
já ouviu falar, é outro transtorno 
mental comum, atualmente 
chamada de “mal do século 
21” e, geralmente, é um quadro 
silencioso que vem aumentando 
a cada ano. “A depressão é um 
distúrbio afetivo que abrange 
toda a humanidade, apresen-
tando tristeza, baixa autoestima, 
pessimismo, falta de prazer na 
vida e nas atividades que antes 
prazeirosas, dentre outros sin-
tomas”, ressalta Priscila Dossi.

Segundo a psiquiatra, “ain-
da hoje, pessoas que buscam 
ajuda profissional no meio psi-
quiátrico, ou com a psicologia, 
são estigmatizadas. Por isso, 
muitos, mesmo cientes de seu 
transtorno, não procuram ajuda 
psiquiátrica por receio ou ver-
gonha”.

A falta de informação mis-
turada com ideias falsas acaba 
alimentando e aumentando a 
psicofobia. “É preciso que a 
população geral entenda o que 
são os distúrbios mentais, e que 
nenhum de nós está isento de, 
em algum momento da vida, 
sofrer com ansiedade, depres-

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br
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Priscila Zempulski Dossi é médica psiquiatra com es-
pecialização em psiquiatria infantil e adolescência pela 
UNICAMP. Trata infância, adolescência, adultos e tam-
bém cuida dos transtornos peri-parto

são ou algum outro transtorno 
mental, mais ou menos grave, 
não importando quão saudáveis 
aparentemente somos”, frisa 
Priscila.

Hospitais locais e Postos de 
Saúde estão preparados para 
atender os que precisam de 

ajuda. E, de acordo com os es-
pecialistas do assunto, é preciso 
se conscientizar e não minimizar 
os problemas, por menor que 
pareça, pois sem saúde men-
tal, não há vida. “Cuidem de 
sua saúde mental e dos seus”, 
conclui Priscila.

Comunicado do TJ-SP orienta sobre 
afastamento por gripe ou Covid-19

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo divulgou nesta sex-
ta-feira, 7, um alerta sobre 
prevenção da Influenza (gripe) 
e da Covid-19, grupos de risco, 
transmissão e sintomas das 
doenças, além de fornecer 
orientações sobre afastamen-
tos de servidores em caso de 
contágio.

Segundo o tribunal, assim 
como com a Covid-19, a orien-
tação é para que pessoas com 
sintomas gripais não se dirijam 
ao trabalho presencial, deven-
do procurar serviço médico.

“Os atestados médicos 
protocolados com hipóteses 
diagnósticas de Covid-19 sus-
peita (casos de influenza sem 
confirmação diagnóstica) ou 
confirmada, serão tratados da 

mesma forma, ou seja, será 
concedido pela SGP-5 14 dias 
de licença médica, indepen-
dente do tempo prescrito no 
atestado”, diz o comunicado.

O texto também destaca 
que os servidores que reali-
zarem o teste swab (secreção 
nasal ou de orofaringe) para 
Covid-19 e este resultar ne-
gativo, poderão retornar ao 
trabalho, desde que reúnam 

condições clínicas.
Para tanto, deverão solici-

tar reconsideração do período 
de licença concedido, após 
publicação no DJE, pelo e-mail 
licencascapital@tjsp.jus.br ou 
licencasinterior@tjsp.jus.br, 
anexando o resultado do teste 
e informando o período que 
deverá ser reconsiderado. Com 
informações da assessoria de 
imprensa do TJ-SP.

Raphael FERRARI
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SUA SAÚDE

 “Verão é época que devemos ter cuidados extras com alimentação”, diz nutricionista
No Brasil, cerca de 20% 

das pessoas com mais de 18 
anos estão obesas, segun-
do a Pesquisa Nacional de 
Saúde de 2019. Contudo, 
esse cenário deve se agravar 
com a Covid-19. O Núcleo de 
Pesquisas Epidemiológicas 
em Nutrição e Saúde da USP 
(Nupens) realizou um estudo 
envolvendo 14.259 indivídu-
os e mostrou que, durante 
a pandemia, 19,7% deles 
tiveram um aumento de, pelo 
menos, 2 kg em seu peso, 
enquanto 15,2% dos parti-
cipantes viram uma redução 
nos números da balança.

Com o clima do verão, a 
tendência é que esse número 

aumente. Isso porque, ligado 
à essa estação do ano, está 
o período de recesso e de 
férias, quando as pessoas, 
geralmente, se descuidam 
com a alimentação e tendem 
a engordar. “Temos que ter 
um cuidado maior com a ali-
mentação devido à mudança 
de rotina. O ideal é consumir 
alimentos leves e nutritivos, 
de fácil digestão e que ajudem 
na reposição de água e sais 
minerais perdidos na transpi-
ração em praias e piscinas”, 
destaca a nutricionista Jalily 
Moura.

Jalily reforça ainda o que 
deve ser evitado no período: 
“É importante redobrar o 
cuidado com a higienização 
das mãos e evitar o consumo 

de frituras, preparações com 
muito sal e açúcar ou refei-
ções diferentes daquelas que 
estamos acostumadas a nos 
alimentar, para não ocorrer 
o risco de uma intoxicação 
alimentar”.

Veja entrevista
DHoje - Fazer exercícios 

físicos durante o verão é 
benéfico?

Jalily - Quando praticamos 
atividade física temos menos 
vontade de comer besteiras, 
como doces e chocolate, 
devido ao efeito hormonal 
que a atividade física provoca 
no nosso organismo. Exercí-
cios físicos, desde que sejam 

acompanhados com profissio-
nais capacitados, são sempre 
benéficos.

DHoje - Qual a importân-
cia de ter uma rotina?

Jalily - Para manter a disci-
plina nas férias, é importante 
lembrar que o curto período de 
mudança de rotina não deve 
interferir no hábito alimentar. 
Então, o ideal é acordar no 
horário como de costume e 
procurar se alimentar de forma 
saudável. Não exagerar no 
consumo de refeições ricas 
em carboidratos refinados 
como pães, bolos, massas, 
preparações com molhos, re-
frigerantes, sobremesas, entre 
outros.

Andressa ZAFALON
DHoje - O quão preju-

dicial é para o organismo 
‘relaxar’ na alimentação 
durante o verão/férias?

Jalily - O nosso organismo 
não compreende momentos 
como esses, então o ideal é 
manter a refeição equilibrada 
mesmo estando em período 
de férias. A alimentação, em 
qualquer época do ano, é de-
cisiva para que as férias não 
sejam arruinadas. Além disso, 
quando mantemos o hábito 
alimentar saudável consegui-
mos voltar com mais energia e 
disposição para a rotina.

DHoje - No verão, é pre-
ciso se hidratar mais? Dê 

algumas dicas.

Jalily - Beber mais água, 
consumir sucos no lugar do 
refrigerante, evitar o consumo 
de bebida alcoólica e bebi-
das açucaradas para evitar a 
desidratação, preferir a água 
com gás ou chás gelados que 
podem ser bons substitutos. 
Consumir mais frutas e ve-
getais frescos que também 
contenham mais líquidos. As 
frutas que contém mais água 
são melancia, melão, uva, 
morango, laranja, pêssego e 
mamão. A água de coco tam-
bém é indicada. Além disso, 
levar lanchinhos na bolsa, 
como castanhas, para evitar 
o consumo de salgadinhos e 
bolachas.
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ESTE ANO

Jean Charles destaca trabalho 
junto a entidades de Rio Preto

Reeleito para mais um 
mandato, tendo sido presiden-
te da Câmara, Jean Charles 
(MDB) é o entrevistado deste 
domingo, 9, pelo jornal Dhoje 
Interior. Ele dá sequência a 
série de entrevistas com os 
vereadores de Rio Preto em 
espécie de balanço das ativi-
dades legislativas ao longo de 
2021. Coronel Jean Charles, 
como é chamado, recebeu 
2.954 votos na eleição muni-
cipal de 2020. Católico, Jean 
é um político de ideias claras e 
objetivas. Um legalista na mais 
pura acepção da palavra. A se-
guir você confere a entrevista:

Dhoje Interior: Se pu-
desse elencar dois grandes 
projetos de sua autoria 
aprovados durante o ano 
passado quais seriam e o 
por quê merecem desta-
que?

Jean Charles:  Destaco 
um pacote de cinco projeto 
envolvendo várias Instituições. 
Que declara de Utilidade Públi-
ca o Restaurante Popular Bom 
Prato na Providência de Deus. 
Declara de Utilidade Pública o 
Hospital Estadual João Paulo 
II. Declara de Utilidade Pública 
o Hospital Lar Nossa Senhora 
das Graças na Providência de 
Deus. Declara de Utilidade 
Pública a Casa do Cireneu 
Irmã Tereza na Providência 
de Deus. Declara de Utilidade 
Pública o Ambulatório Médico 
de Especialidades – AME. Tal 
destaque se deve ao fato e 
tratar de entidades sem fins 
lucrativos e reconhecidas pela 
comunidade pelos relevantes 
serviços prestados. São insti-
tuições ligadas umbilicalmen-
te à Associação e Fraternidade 
São Francisco de Assis na 
Providência de Deus, voltadas 
a vários atendimentos.

Dhoje Interior: Qual pro-
jeto acabou vetado pelo 
prefeito Edinho Araújo, mas 
que na sua visão deveria ter 
sido aprovado pela relevân-
cia e importância?

Jean Charles: Entendo 
que o projeto que dispõe sobre 
a implantação de Sistema de 
Atendimento – Call Center 
– nos casos de edição de De-
cretos e outras normas emer-
genciais, visando esclarecer 
a população sobre dúvidas 
de interpretação da referida 

norma. Tal Projeto teve o veto 
que foi derrubado, tornando-se 
a lei que hoje encontra-se sob 
análise do Tribunal de Justiça, 
que deverá se posicionar a 
respeito.

Dhoje Interior: Em rela-
ção ao governo do prefeito 
Edinho Araújo, qual sua 
avaliação sobre as ações 
tomadas por ele ao longo 
deste ano? Houve algum 
erro político que poderia 
citar?

Jean Charles: Foi um mo-
mento muito difícil para todos 
os governantes, haja vista a 
Pandemia existente, pegando 
a todos de surpresa. Vejo 
que apesar das dificuldades 
e incertezas, o saldo das de-
cisões, entre erros e acertos, 
foi positivo. Não temos como 
citar um erro específico, mes-
mo porque a situação mundial 
era de aprendizado e busca de 
soluções. Não temos como 
julgar diretamente o que foi 
certo ou errado. Somente o 
futuro, após estudos mais 
aprofundados da doença e 
seus reflexos, poderá dar um 
norte do que deveria ter sido 
feito, ou ainda, o que não pode 
ser feito em casos análogos.

Dhoje Interior: Em rela-
ção ao projeto do prefeito 
que solicitava empréstimo 
de R$ 300 milhões, apro-
vado pela Câmara. Defenda 
novamente seu voto e por 
que acredita (ou não) que 
o valor é necessário para o 
restante do mandato?

Jean Charles: Ressalto 
que o Projeto aponta um va-
lor máximo, que acredito não 
chegará ao montante final. 
É sabido que o orçamento é 
muito curto para investimento, 
ou seja, o orçamento para cus-
teio (manutenção) da cidade 
consome quase que a sua 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br
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totalidade. O Gestor Público 
tem o dever de analisar as ne-
cessidades e buscar recursos 
para a realização de obras de 
infraestrutura. Há mecanismos 
de controle para aprovação 
de financiamentos e nossa 
cidade, felizmente, tem uma 
saúde financeira que permite 
tal financiamento. São obras 
para toda a cidade. Rio Preto 
é a sede da Região Metropoli-
tana e precisa se preparar para 
tal. A obras atenderão todas 
as áreas da administração, 
tais como, saúde, mobilidade, 
educação, esportes, meio 
ambiente, segurança.

Dhoje Interior: Em rela-
ção a prorrogação do con-
trato do transporte coletivo, 
aprovado pela Câmara, no-
vamente defende sua vota-
ção e o por quê acredita (ou 
não) que a prorrogação por 
mais 10 anos foi benéfica a 
população?

Jean Charles: São várias 
as análises a serem feitas, 
certo de que tal prorrogação 
é uma decisão perfeitamen-
te legal. Vale dizer que ou-
tras questões também foram 
analisadas, mas vejo como 
uma das principais a situação 
pandêmica do país, que difi-
cultou as licitações em todas 
as cidades do país, e que em 
sua maioria foram desertas, 
haja vista a dificuldade de pa-
râmetros atualizados de pas-
sageiros. A decisão permitiu a 
continuação do atendimento à 

população, sem riscos de um 
caos no transporte, no caso de 
não haver empresas interessa-
das em participar da licitação, 
conforme ocorreu país afora.

Dhoje Interior: Sobre a 
possibilidade de o Legisla-
tivo ter o direito a emendas 
impositivas, com determi-
nado valor fixo do orçamen-
to municipal ser indicado 
por cada vereador em áreas 
pré-estabelecidas, qual é o 
seu entendimento? Favorá-
vel ou não, e o por quê?

Jean Charles: O conceito 
básico das Emendas é interes-
sante, pois é um instrumento 
que o Legislativo possui, atra-
vés dos parlamentares, para 
participar da elaboração do 
orçamento anual. Elas visam 
aperfeiçoar a proposta orça-
mentária do Poder Executivo, 
visando uma melhor alocação 
dos recursos públicos. É um 
risco em nível municipal a 
criação deste instrumento, 
especialmente porque, é um 
âmbito mais fácil para manter 
grupos sob controle, ou pelo 
menos, comprar a consciência 
de certos grupos ligados a As-
sociações. Podem facilmente 
distorcer os objetivos para as 
quais foram criadas, e serem 
utilizadas para criar currais 
eleitorais, esquecendo-se do 
bem comum. Entendo ainda 
que se trata de uma concor-
rência desleal com quem se 
candidata a um cargo eletivo. 
Sou Contra em nível muni-
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cipal.

Dhoje Interior: Se tives-
se que dar uma nota de 0 
a 10 para o seu trabalho 
parlamentar neste ano de 
2021, qual seria a nota? E 
o porquê?

Jean Charles: Prefiro não 
me dar nota. Estou na ati-
vidade pública há 42 anos, 
9 deles como político, mas 
sempre pautando minha vida 
com base na moralidade, 
legalidade e em princípios éti-
cos, porém, humano que sou, 
estou sujeito a erros e acertos. 
Posso afirmar apenas, que 
faço tudo desejando acertar 
e ser justo, nem sempre con-
seguimos. Prefiro deixar para 
a sociedade em geral, e meus 
eleitores especificamente, 
esta avaliação.

Dhoje Interior: Como o 
senhor acredita que a popu-
lação de Rio Preto analisa 
o trabalho atual dos 17 
vereadores?

Jean Charles: Outra ques-
tão difícil de ser respondida. 
Penso que a cada momento 
o eleitor tem uma avaliação, 
apesar de que a classe política 
não tem sido bem avaliada. Só 
conseguimos saber nas urnas. 
Antes disto acho temeroso 
tecer alguma opinião. Não te-
mos como fazer uma avaliação 
geral dos 17 vereadores, pois 
cada qual tem sua estratégia 
e grupo político de apoio dife-

rentes, ou seja, muitas vezes 
de interesses diferentes.

Dhoje Interior: Qual será 
o principal objetivo para o 
mandato em 2022?

Jean Charles: Permanece-
rei trabalhando como sempre 
trabalhei, em defesa da vida 
e da família, pautado por 
princípios e valores cristãos, 
com transparência, legalidade 
e moralidade, na busca do 
bem comum, com a verdade, 
sempre em primeiro plano.

Dhoje Interior: Como 
analisa o papel da imprensa 
da cidade na cobertura dos 
fatos do Legislativo?

Jean Charles: A imprensa 
tem um papel muito impor-
tante para o fortalecimento 
da democracia. Vejo agindo 
com normalidade. Claro que, 
como todo setor, existem as 
verdades, as distorções e os 
abusos, até porque é forma-
da por pessoas, que também 
tem suas preferências e isto 
pode influenciar na condução 
de artigos, editorais. De uma 
forma geral entendo que em 
nossa cidade, a imprensa tem 
atuado dentro na normalidade. 
Nada a destacar.

Dhoje Interior: Qual é a 
melhor virtude e o pior de-
feito de sua personalidade?

Jean Charles: Em alguns 
momentos sou rígido demais 
em meus conceitos, que ge-
ram posicionamentos, mas 
porque entendo que princípios 
são inegociáveis. Procuro 
sempre trabalhar com justiça 
e lealdade.

Dhoje Interior: Por fim, 
deixe uma mensagem para 
os rio-pretenses sobre o 
que esperar em 2022 em 
relação aos trabalhos na 
Câmara da cidade.

Jean Charles:  Posso fa-
lar por mim. Entendo que 
política é a arte do diálogo 
e da construção de pontes 
e não de muros - estes nos 
impedem ver o outro lado. 
Assim, permanecerei firme 
no propósito de bem servir, 
agindo de forma respeitosa 
com todos ouvindo a todos, 
mas ao mesmo tempo sendo 
verdadeiro, discutindo ideias, 
com coerência, trabalho e se-
riedade, sempre preocupado 
com o bem comum.

Estou na atividade 
pública há 42 anos, 9 
deles como político, 

mas sempre pautando 
minha vida com 

base na moralidade, 
legalidade e em 
princípios éticos

“

”norma. Tal Projeto teve o veto 
que foi derrubado, tornando-se 
a lei que hoje encontra-se sob 
análise do Tribunal de Justiça, 
que deverá se posicionar a 

Dhoje Interior: Em rela-
ção ao governo do prefeito 
Edinho Araújo, qual sua 
avaliação sobre as ações 
tomadas por ele ao longo 

D
ivulgação

Estou na atividade 
pública há 42 anos, 9 
deles como político, 

mas sempre pautando 
minha vida com 

base na moralidade, 
legalidade e em 
princípios éticos

”

A Prefeitura de Rio Preto 
estima receber R$ 188 mi-
lhões de repasses do Estado 
de IPVA neste ano. Esta foi a 
projeção da Secretaria da Fa-
zenda que definiu o orçamento 
municipal para 2022. A cidade 
possui uma frota aproximada 
de 250 mil veículos.

Na região de Rio Preto são 
775 mil veículos que deverão 
pagar o imposto estadual. 
Os proprietários de veículos 
registrados no Estado de São 
Paulo podem conferir o valor 
do IPVA deste ano em toda a 
rede bancária. A consulta pode 
ser realizada nos terminais 
de autoatendimento, inter-
net banking e aplicativos de 
celular disponibilizados pelos 
bancos, bastando informar o 
número do Renavam.

Também é possível verificar 

o valor do imposto diretamente 
no portal da Secretaria da Fa-
zenda e Planejamento (portal.
fazenda.sp.gov.br/servicos/
ipva/), utilizando o número do 
Renavam e a placa do veículo.

O IPVA 2022 conta des-
contos diferentes em relação 
a anos anteriores. Os proprie-
tários de veículos usados que 
quitarem o imposto antecipa-
damente, em cota única, no 
mês de janeiro, terão desconto 
de 9%. Para os que pagarem 
o tributo integralmente em fe-
vereiro, ou preferirem parcelar, 
a redução será de 5%. Para 
os donos de veículos 0 km, o 
desconto continua de 3% no 
pagamento até o quinto dia da 
emissão da nota fiscal, e os 
que preferirem também pode-
rão parcelar em cinco vezes, 
sem desconto.

Mesmo com os descontos 
o imposto é calculado sobre 

Raphael FERRARI o valor venal de cada veículo. 
Em média em 2021 houve 
valorização dos veículos, em 
especial os semi novos, em 
torno de 25% o que vai elevar 
o valor final do IPVA neste ano.

Os proprietários deverão 
observar o calendário de ven-
cimento por final de placa do 
veículo. Para efetuar o paga-
mento do IPVA 2022, basta 
o contribuinte utilizar a rede 
bancária credenciada. Também 
é possível realizar o pagamento 
em casas lotéricas e com car-
tão de crédito, nas empresas 
credenciadas à Secretaria da 
Fazenda e Planejamento.

Licenciamento

O contribuinte que dese-
jar também pode optar pelo 
licenciamento antecipado e 
realizar o pagamento indepen-
dentemente do número final 

Prefeitura espera repasses de R$ 188 milhões do IPVA

da placa do veículo. Para isso 
é necessário quitar todos os 
débitos que recaiam sobre o 
veículo, incluindo o IPVA e, se 
for o caso, multas de trânsito.

Para mais informações, os 
proprietários dos veículos po-
dem entrar em contato com a 
Secretaria pelo telefone 0800-
0170110 (por telefone fixo), 

(11) 2450-6810 (exclusivo 
para chamadas por telefo-
ne móvel) e pelo canal Fale 
Conosco, no portal.fazenda.
sp.gov.br.
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NO CENTRO

Segundo o Boletim de Ocor-
rência (BO), um homem foi 
encontrado muito ferido na 
Praça Paull Harris, esquina 
com a  Rua General Glicério, 
em Rio Preto, na manhã desta 
sexta-feira (7).

Os policiais militares rece-
beram o chamado via Copom, 
como sendo agressão e, ao 
chegarem no local, encon-
traram apenas o homem que 
com sangue nas roupas, além 
de um corte na boca, outro na 
mão esquerda, um ferimento 
na cabeça. De acordo com os 
policiais, o homem não portava 
nenhum documento e aparen-
tava ter entre 30 e 40 anos.

O Samu foi acionado e 
levou a vítima para o Hospital 
de Base. Uma testemunha não 
identificada disse aos policiais 
que o homem foi agredido por 
duas rapazes, que desceram 
de um carro não identificado e 
depois fugiram, tomando rumo 
desconhecido.

O local foi preservado e a 
polícia técnica foi chamada. O 
caso foi registrado no plantão 
policial e será investigado pela 
delegacia da área. A assessoria 
do HB não informou o atual 
estado de saúde da vítima.

Homem é 
espancado em 

praça e internado 
em estado grave

Andressa ZAFALON

Mulher é pivô de tentativa de 
assassinato a facadas em Rio Preto 

Na madrugada desta sex-
ta-feira (7), um jovem de 
19 anos levou três facadas, 
sendo uma no rosto e duas 
no ombro. A ocorrência acon-
teceu no bairro Vitória Régia, 
em Rio Preto.

Segundo o Boletim de 
Ocorrência (BO), a vítima 
estava andando pela rua, 
quando um carro de cor bran-
ca parou e dele desceu outro 
homem, que seria seu conhe-
cido, e desferiu os três golpes 
de faca, fugindo em seguida.

A vítima conseguiu chegar 
em casa e acionou o Samu e 
a Polícia Militar (PM). Quando 
a PM chegou no local, a vítima 
já tinha sido socorrida para o 

Hospital de Base e, por isso, 
a polícia técnica não foi acio-
nada, já que o local do crime 
não estava preservado.

O homem contou aos po-
liciais que conhece o autor 
das facadas e que tal fato 
teria acontecido por desen-
tendimento por causa de uma 
mulher, sem dar mais detalhes.

O caso foi registrado no 
plantão policial e seguirá com 
a investigação.

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

NO VITÓRIA RÉGIA

Mulher é pivô 
de tentativa de 
assassinato a 
facadas em Rio 
Preto 
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VIOLÊNCIA

Homem vai defender vítima de assalto e leva pauladas na cabeça

A ocorrência aconteceu 
na manha desta sexta-feira 
(7), quando os policiais foram 
chamados na UPA Norte de Rio 
Preto, após os médicos se de-
pararem com um atendimento 
de possível paulada na cabeça 
em um homem de 23 anos.

Apesar de os médicos dize-
rem aos policiais que o estado 
de saúde do homem era gra-
ve, com possível traumatismo 
craniano, o homem ainda tinha 
consciência e disse aos poli-
ciais que estava andando pela 
zona do meretrício, quando 
se deparou com uma mulher 
sendo vítima de um assalto.

No Boletim de Ocorrência 
(BO), o homem declarou que 
foi tentar ajudar a mulher e aca-
bou levando várias pauladas na 
cabeça, não sabendo identificar 
quem seria o autor e nem a 
mulher, vítima do assalto.

O caso foi registrado no 
plantão policial e será inves-
tigado.

Andressa ZAFALON 

FLAGRANTE
Polícia prende trio acusado de vários furtos em Cedral

O caso aconteceu na 
madrugada desta sexta-feira 
(7), quando policiais faziam 
patrulhamento e, por já 
saberem da ocorrência de 
um furto em Cedral feito 
por ocupantes de um Gol 
preto, se depararam com 
um veículo com as mesmas 
características e fizeram a 
abordagem.

No carro estavam três ho-
mens, de 21, 28 e 30 anos. 
Ao revistarem o veículo e os 
ocupantes, nada de ilícito 
foi encontrado, porém, pelo 
histórico do furto em Cedral, 
os policiais acompanharam 
os ocupantes até suas re-
sidências e lá encontraram 
uma TV de 42”, R$ 888,00 
em espécie, notebooks, um 
tablet, dois aparelhos celu-
lares e duas parafusadeiras.

Questionados sobre a 
origem dos produtos, confes-
saram que eram oriundos de 
furtos em Cedral. Diante dos 
fatos, foram encaminhados 
ao plantão policial, onde o 
delegado decretou prisão 
em flagrante, permanecendo 
todos à disposição da justiça.

O veículo foi apreendido, 
por ter sido usado no furto 
que, inclusive, tem imagens 
confirmando os furtos.

Andressa ZAFALON 

Polícia prende trio acusado de vários furtos em Cedral

Diante dos fatos, fo-
ram encaminhados 
ao plantão policial, 
onde o delegado 
decretou prisão em 
flagrante, permane-
cendo todos à dis-
posição da justiça

Arquivo D
H
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ENEM FIES

Começa neste domingo a 
reaplicação da prova

Nesta edição, 
fazem ainda 
as provas os 
candidatos 

inscritos no Enem 
2020

Começa neste domingo, 9, 
a reaplicação do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
2021. A nova rodada do exa-
me, que segue no próximo 
domingo (16), é destinada a 
quem estava inscrito no Enem 
regular, mas teve a aplicação 
prejudicada de alguma forma. 
Também fazem o exame as 
pessoas privadas de liberdade 
ou sob medida socioeducativa 
que inclua privação de liberda-
de (Enem PPL).

Nesta edição, fazem ainda 
as provas os candidatos inscri-
tos no Enem 2020 que tiveram 
direito à isenção da taxa de 
inscrição e não compareceram 
às provas daquele ano. Pelas 
regras do exame, eles perde-
riam o direito a não pagar a 
taxa, mas por conta da pande-
mia, por decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), esses 
candidatos tiveram um novo 
prazo de inscrição no Enem 
2021 e a isenção novamente 
garantida.

Segundo o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), ao todo, mais de 340 
mil candidatos estão inscritos 
para as provas nos dias 9 e 
16 de janeiro. Desses, 54.231 
estão inscritos no Enem PPL, 

que é aplicado desde 2010 
pelo Inep, em parceria com 
o Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública, por meio do 
Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen).

Além deles, são 280.145 
os participantes que tiveram a 
taxa de isenção garantida. So-
mados a eles, segundo o Inep, 
estão os inscritos na reaplica-

ção, 6.986 participantes que 
foram prejudicados de alguma 
forma na aplicação regular. 
Dentre eles, estão os casos 
dos estudantes prejudicados 
por conta da Operação Policial 
que ocorreu em São Gonçalo, 
Rio de Janeiro. O Inep afirma 
que todos os pedidos foram 
aprovados.

O exame será aplicado em 
4.618 locais de prova, sendo 
1.435 para o Enem PPL, 2.249 
para os participantes isentos 
que se inscreveram após nova 
oportunidade e 934 para a rea-
plicação de quem teve o pedido 
aceito. Com relação a equipe de 
aplicação, são 54.053 pessoas 
envolvidas, sendo 10.470 para 
o Enem PPL, 40.315 para os 
isentos ausentes do Enem 2020 
e 3.268 para a reaplicação.

Da REPORTAGEM

Renegociação pode atender mais 
de 1 milhão de estudantes

A medida provisória (MP) 
que estabelece regras para 
a renegociação de dívidas 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) pode atender 
pouco mais de 1 milhão de 
estudantes, que representam 
contratos no valor de R$ 35 
bilhões. Os números são do 
Ministério da Educação (MEC) 
e levam em conta o total de 
2,6 milhões de contratos 
ativos do Fies, abertos até 
2017, com saldo devedor de 
R$ 82,6 bilhões. Desse total, 
48,8% (1,07 milhão) estão 
inadimplentes há mais de 
360 dias. O texto que facilita 
o pagamento dos atrasados foi 
editado no último dia de 2021 
e ainda precisa de um decreto 
regulamentador.

Dentre as principais pro-
postas estão o parcelamento 

das dívidas em até 150 meses 
(12 anos e meio), com redu-
ção de 100% dos encargos 
moratórios e a concessão de 
12% de desconto sobre o saldo 
devedor para o estudante que 
realizar a quitação integral da 
dívida. O desconto será 92% 
da dívida consolidada no caso 
dos estudantes que estão no 
Cadastro Único de Progra-
mas Sociais (CadÚnico) ou 
foram beneficiários do auxílio 
emergencial. Para os demais 
estudantes, o desconto será 
de 86,5%. Durante a live desta 
quinta-feira (6), o presidente 
Jair Bolsonaro abordou o tema.

Pelos números do MEC, 
os estudantes com contratos 
do Fies que estão no CadÚni-
co ou que receberam Auxílio 
Emergencial somam 548 mil 
contratos. Os demais estu-
dantes inadimplentes somam 
outros 524,7 mil contratos de 

financiamento.
O Fies é um programa do 

governo federal destinado à 
concessão de financiamento 
a estudantes regularmente 
matriculados em cursos supe-
riores não gratuitos e com ava-
liação positiva nos processos 
conduzidos pelo Ministério da 
Educação (MEC). As inscrições 
para o Fies ocorrem duas vezes 
por ano, antes do início das 
aulas em cada semestre.

A renegociação de dívidas 
do programa deverá ser re-
alizada por meio dos canais 
de atendimento que serão 
disponibilizados pelos agentes 
financeiros do programa. Ape-
sar de estar em vigor desde a 
semana passada, a MP ainda 
precisará ser aprovada em defi-
nitivo pelo Congresso Nacional 
em até 120 dias após o fim do 
recesso legislativo, que termina 
em fevereiro.

Da REPORTAGEM
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Consumidor aciona Procon 14 vezes ao dia; 
assuntos financeiros e produtos lideram

O Procon de Rio Preto fe-
chou ano passado com 5.193 
queixas registradas, uma média 
de 14 reclamações por dia. O 
número foi superior ao índice 
de 2020, quando foram con-
tabilizadas 3.966. Porém, na 
ocasião, o Procon ficou sem 
atendimento por alguns meses 
no início da pandemia.

Responsáveis por mais de 
um terço das reclamações, os 
assuntos financeiros foram os 
que mais registraram queixas 
com 1.904 em 2021, um au-
mento de 36,5% se comparado 
a 2020. Segundo o diretor do 
Procon, Jean Dornelas, 80% 
das reclamações envolvendo 
assuntos financeiros estão 
relacionadas à  empréstimos 
indevidos.

O número de queixas fez 
com que o Procon realizasse 
uma campanha de conscienti-
zação no mês de outubro. “Nos 

últimos três anos, as recla-
mações envolvendo assuntos 
financeiros tem crescido. Em 
2021 abrimos um processo de 
investigação, que ainda está em 
andamento, contra 8 bancos na 
cidade por conta de emprésti-
mos indevidos. Essas queixas 
aumentaram muito por conta 
de um resolução que liberou a 
autorização de empréstimos por 
telefone”, comentou Dornelas.

De acordo com o diretor, as 
reclamações diminuíram nos 
últimos meses por conta da 
campanha. A pessoa que re-
ceber um empréstimo indevido 
em sua conta pode acionar o 
Procon para que o mesmo seja 
considerado amostra grátis.

“Quando alguém envia um 
produto ou serviço que você não 
pediu é considerado amostra 
grátis. Isso vale para emprésti-
mos e cartões. A não ser que 
o banco prove que o cliente fez 
a solicitação, esse dinheiro vai 
ficar retido como amostra grá-
tis”, explicou o diretor.

Os produtos aparecem se-

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br
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gundo lugar na lista de recla-
mações com 1.078. Depois 
vem serviços essenciais (1010), 
serviços privados (837), saúde 
(248), habitação (80) e alimen-
tos (36). “Temos muitas queixas 
também relacionadas aos ser-
viços de internet e a produtos 
que não foram entregues”, 
comentou Dornelas.

O diretor também falou 
sobre quais serão os principais 
desafios do Procon em 2022. 
“Vamos intensificar as ações 
contra fraudes e processos 
administrativos. Outro grande 
desafio é descentralizar o aten-
dimento do Procon. Em março, 
esperamos já contar com o 
Procon Móvel percorrendo pe-
los bairros na cidade. Também 
teremos o aplicativo do Procon, 
que vai facilitar para que a 
população registre queixas”, 
afirmou.

O Procon Rio Preto fica na 
rua Silva Jardim, 3604. Os te-
lefones para contato são (17) 
3235-6880 e (17) 99627-
0528 (WhatsApp).

Edinho Araujo e Orlando Bolçone 

Diretor do Procon 
Rio Preto, Jean 
Dornelas

Poupatempo alerta 
para mudanças no 

licenciamento

O novo calendário do 
licenciamento anual obriga-
tório conta com mudanças 
nos prazos para 2022. O 
cronograma definido Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran.SP), foi 
baseado no final das placas 
dos veículos, porém com 
início a partir de julho.

Por exemplo: donos de ve-
ículos com placas terminadas 
em 1 e 2 devem regularizar a 
documentação até o dia 31 
de julho de 2022. O calen-
dário vai de julho a dezembro 
– exceto para caminhões 
e tratores, que têm prazos 
entre outubro e dezembro.

O serviço é feito de ma-
neira totalmente online com 
o número do Renavam, por 
meio de internet banking, 
aplicativo ou caixa eletrôni-
co dos bancos conveniados 
(Santander, Bradesco, Banco 
do Brasil, Safra, Itaú, Caixa 
Econômica Federal).

Após o pagamento, o 
documento digital fica dis-
ponível para download e 
impressão no item ‘Licen-
ciamento Digital’ no por-
tal do Poupatempo (www.
poupatempo.sp.gov.br) e no 
aplicativo Poupatempo Digi-
tal. Somente no último ano, 
em 2021, foram realizados 
cerca de 2,7 milhões de 
licenciamentos digitais nos 
canais digitais do programa. 
O serviço é um dos 190 dis-

poníveis para ser realizados 
online no portal e app do 
Poupatempo.

Além dos canais digitais 
do Poupatempo, os portais 
Detran.SP (www.detran.sp.
gov.br) e Senatran (https://
portalservicos.senatran.ser-
pro.gov.br/), e dos aplicativos 
Detran.SP e Carteira Digital 
de Trânsito – CDT também 
podem ser utilizados para 
baixar e imprimir o docu-
mento. O motorista poderá 
imprimir em papel sulfite 
comum (A4-branca).

A mudança de calendário 
vem ao encontro do aumen-
to no número de parcelas no 
Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) de 2022, que esten-
deu o prazo de pagamento, 
de três para cinco parcelas 
começando em fevereiro 
deste ano.

As novas condições e 
prazos para pagamento vi-
sam reduzir o impacto eco-
nômico causado pela pande-
mia na vida do motorista e 
garantir que ele ande com a 
documentação em dia.

Em 2022, o valor da 
taxa para licenciar veículos 
usados é de R$ 144,86, 
independentemente do ca-
lendário de vencimento. E, 
assim como em 2021, não 
haverá cobrança de taxa do 
seguro DPVAT em 2022, 
conforme decisão do Con-
selho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP).

Da REDAÇÃO

PRAZOS DINHEIRO

Empresas apontam alta na procura por
 seguro aluguel em Rio Preto

A pessoa que necessita 
alugar um imóvel sabe que 
tem cumprir algumas regras 
como arrumar um fiador e 
realizar um depósito caução. 
No entanto, Rio Preto tem 
registrado um movimento na 
procura pelo seguro aluguel 
(também conhecido como 
seguro fiança) que substitui 
a figura do fiador.

A gerente da imobiliária 
Cell Bens, Rafaela Florêncio, 
afirmou que 7 em cada 10 
imóveis alugados recente-

mente na imobiliária são 
através do seguro. “É uma 
facilidade a mais, principal-
mente pela dificuldade de se 
conseguir um fiador. Acredito 
que a tendência em 2022 é 
de que esse índice aumente 
ainda mais”, contou.

O seguro aluguel é uma 
garantia locatícia, no qual as 
vantagens abrangem tanto 
o proprietário do imóvel, 
quanto o inquilino. Para 
quem possui um imóvel 
para alugar, há a garantia 
no recebimento dos valores 
da locação, coberturas adi-

cionais de multa, pintura e 
danos ao imóvel.

Já as vantagens para 
quem precisa alugar um 
imóvel são a liberdade na 
escolha do imóvel, análise 
simples e rápida, parcela-
mentos facilitados, serviços 
emergenciais gratuitos à re-
sidência alugada, menos bu-
rocracia e parcelamento do 
aluguel vencido e a vencer.

A Porto Seguro revelou 
que registrou em Rio Preto 
no primeiro trimestre de 
2021 um aumento de 35% 
em relação ao mesmo perío-

do de 2020 na procura pelo 
seguro aluguel.

“As imobiliárias tem mais 
garantias de que vão receber 
a quantia do aluguel com o 
seguro e elimina a necessi-
dade de um fiador por parte 
do inquilino. A principal des-
vantagem era na questão do 
preço, mas como o número 
de cliente cresceu bastante, 
a seguradora está reduzindo 
o custo, tornando-se mui-
to mais atrativo” explicou 
Marcos Mendes, gerente da 
sucursal da Porto Seguro em 
Rio Preto.

Vinicius LIMA 

RIO PRETO

Licenciamento de obras 
será 100% digital e online
A prefeitura de Rio Preto 

anunciou nesta sexta-feira, 
7, o Aprova Digital, um passo 
importante rumo à preserva-
ção da natureza e à digitaliza-
ção e aceleração de seus pro-
cessos burocráticos. Presente 
em cerca de 40 municípios, 
em seis estados diferentes, 
a plataforma traz eficiência, 
transparência e rapidez a 
processos como: licencia-
mento de obras e reformas, 
licenciamento ambiental e 
abertura de empresas.

“Todo o processo de aná-
lise, aprovação e emissão de 
alvarás, requerimentos de 
projetos e obras será digital. 

O Aprova Digital já é adotado 
em outras cidades brasileiras 
e mostrou-se eficiente e de 
fácil uso para os profissionais 
da construção civil. A expec-
tativa é reduzir significativa-
mente o tempo de aprovação 
e análise dos documentos”, 
explica o secretário de Obras, 
Israel Cestari.

O sistema é coordenado 
pela Secretaria de Obras e in-
tegrado com a Empro e a Se-
cretaria da Fazenda. O novo 
programa permite que todos 
os processos da secretaria 
de Obras sejam realizados, a 
partir da próxima segunda-fei-
ra, 10, sem a necessidade de 
comparecimento na prefei-
tura ou impressão de papel.

“A cidade como um todo 
ganha com esse desenvolvi-
mento sustentável. Rio Preto 
se torna ainda mais inclusiva 
e digital. O Aprova Digital vai 
trazer para a Prefeitura de Rio 
Preto agilidade, transparência 
e responsabilidade ambien-
tal, já que todos os serviços 
passam a ser digitais”, desta-
cou o prefeito, Edinho Araújo.

De acordo com a enge-
nheira civil da empresa res-
ponsável pela implantação do 
Aprova Digital em Rio Preto, 
Ana Paula Scramim, serão 29 
protocolos disponíveis, todos 

Da REDAÇÃO

de forma on-line. “O processo 
simplifica e reduz o tempo 
de trâmite; diminui o tempo 
de atendimento nos balcões; 
gera agilidade na prestação 
de serviços ao cidadão e na 
aprovação; proporciona aces-
so rápido a documentos para 
pesquisas e ajustes, conforme 
solicitação dos técnicos, e 
estimula a inclusão de tecno-
logia, além de o sistema ser 
intuitivo, de fácil resolução e 
autoexplicativo”, disse ela.

O vice-prefeito e secretário 
de Planejamento, Orlando Bol-

çone, ressaltou a importância 
do anúncio. “Teremos uma 
data que será referenciada 
na história de Rio Preto, pelo 
avanço civilizatório de mais 
uma etapa do comprometi-
mento da cidade com o futu-
ro”, enfatizou Bolçone.

Os serviços estarão dispo-
níveis a partir do dia 10 de 
janeiro, através do site: sao-
josedoriopreto.prefemituras.
net. A contratação da empresa 
para implantação do sistema 
foi feita através de Pregão 
Eletrônico.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Teremos uma 
data que será 

referenciada na 
história de Rio 

Preto

“

”
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Divulgação

PROMOÇÃO, SALDÃO E LIQUIDAÇÃO: 
QUAIS SÃO OS DIREITOS DOS 

CONSUMIDORES?

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Divulgação

VERIFIQUE O ESTADO DA MERCADORIA E SEU FUNCIONAMENTO

Nesta época do 
ano, muitas lojas 
estão anunciando 
seus produtos e 

serviços com um “descontão”, 
os conhecidos “saldões” e 
promoções especiais com preços 
tentadores. Nesta hora, a pesquisa 
de preços para conhecimento se 
de fato o desconto anunciado 
é real, assim como a análise da 
necessidade da compra e da 
capacidade de pagamento sem 
endividamento do consumidor, 
deve preceder a negociação e 
compra de produtos e serviços.
Também deve ser levada em conta 
a qualidade do produto e suas 
especifi cidades. Outros cuidados 
que podem evitar aborrecimentos 
são: conferir as informações 
contidas na embalagem, testar as 
funções e saber sobre a política de 
troca do lojista.

Veja as principais dicas:
Pesquise o preço dos produtos 
pelas diversas formas: internet, 
catálogos, folders, material 
publicitário das lojas, etc. A 
pesquisa é a melhor forma de 
saber se de fato o produto está 

em promoção ou se o preço está 
mascarado.
Avalie a real necessidade do 
produto, mesmo que ele esteja 
com preço bem mais em conta. 
Afi nal, de nada adianta a suposta 
economia adquirindo produtos 
por impulso e sem necessidade. 
Cuidado com o desequilíbrio 
fi nanceiro posteriormente!
Conhecendo os preços e 
constatando que o desconto é 
real, verifi que a qualidade da 
mercadoria. Observe se não está 
com vícios. Se possível, faça o 
teste de funcionamento na hora. 
Leia a embalagem e verifi que 
todas as informações.
Informe sobre a política de troca 
da loja. Geralmente, os lojistas não 
trocam produtos em promoção, 
e, se trocarem, veja o quantitativo 
dos itens que ainda estarão 
expostos à venda.
Lembre-se: o lojista não tem 
obrigação legal de devolver 
diferença do valor de mercadoria 
na troca. Troca-se o produto 
por um de igual valor. Caso o 
consumidor se interesse num 
produto de valor superior, ele 
deverá pagar a diferença.
Atenção: há casos em que os 
produtos estão com preços 
promocionais em virtude de 
apresentarem vícios, como 
arranhões em eletrodomésticos, 
manchas em peças de vestuário, 
produtos do mostruário, etc. 
Nestes casos, o consumidor tem 
que ser avisado desta condição 
e o lojista constar por escrito na 
nota fi scal ou outro documento. 
Do contrário o consumidor tem o 
direito da troca.
Mercadorias a serem entregues 
pelos lojistas no endereço 
residencial do consumidor devem 
ser conferidas no momento 
do recebimento. Caso haja 
alguma irregularidade, devolva 
imediatamente, descrevendo os 
problemas na nota de devolução. 
O detalhamento pode ser muito 
útil no futuro.
Tudo que for anunciado (material 
publicitário, folders, rádio, 
televisão) pelos lojistas deve ser 
cumprido, ou seja, o consumidor 
tem direito de aquisição do 
produto e serviço conforme 
anunciados.

Produtos com vícios
Quanto aos produtos que 

apresentarem vícios, mesmo em 
promoção, o art. 18 do Código de 
defesa do consumidor dispõe que 
os eletrodomésticos e eletrônicos 
que apresentarem vícios serão 
encaminhados à assistência 
técnica, e deverão ser reparados 
em até 30 dias. Caso o problema 
não seja solucionado, deverão ser 
substituídos por outro, devolvido 
o valor monetariamente corrigido 
ou abatido o valor, a escolha do 
consumidor. Todavia, quando se 
trata de produtos promocionais, 
tenha muita atenção, o preço pode 
estar mais em conta devido a 
uma condição específi ca daquele 
produto, mas o consumidor deve 
ser informado desta condição, 
antes de realizada a compra.

Compras Online
Quanto aos produtos 
comercializados por meio da 
internet, mesmos aqueles com 
preços promocionais, devem ser 
observados o exercício do direito 
do arrependimento no prazo 
de sete dias, contados da data 
do recebimento da mercadoria. 
Não há necessidade de nenhuma 
justifi cativa para a devolução.

Aplicação do Código de Defesa 
do Consumidor
É recomendável verifi car as 
ofertas antecipadamente. Folhetos, 
material publicitário e encartes, 
por exemplo, são fontes de 
pesquisa para que consumidor 
possa defi nir os produtos a serem 
adquiridos. Com esses dados, 
podem ser evitadas compras por 
impulso e se haverá economia na 
compra, pois é preciso saber se 
o preço do item está mesmo em 
promoção antes de enfrentar as 
fi las que se formam diante das 
lojas.
O Código de Defesa do 
Consumidor estabelece que toda 
a oferta de produtos obriga o 
fornecedor que a veiculou a 
cumpri-la. Se a empresa negar, é 
possível reclamar, apresentando o 
material publicitário. Além disso, 
as lojas têm a obrigação de afi xar 
os preços dos produtos expostos 
em vitrine.
Mesmo nas promoções, é 
preciso exigir a nota fi scal, que 
é o documento essencial para a 
garantia do produto, realização de 
troca (em caso de problema) ou 
reclamação.

A troca de dono de um comércio não exime a 
responsabilidade objetiva perante consumidor que 
adquiriu um produto antes da troca de gestão.

Com base neste entendimento, o Juiz da 3ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais do Distrito Federal manteve decisão que 
condenou a empresa Maison Linda Esposa Locação de Roupas 
Ltda – ME, a indenizar uma consumidora que teve que adiar o 
seu casamento por falha na entrega de seu vestido de noiva.
Segundo os autos, a consumidora fi rmou contrato de aluguel do 
vestido, 15 dias antes da data do casamento, mas na véspera do 
evento não conseguiu mais contato com a loja.
Ela afi rma que o vestido não foi entregue e teve que adiar data 
do matrimônio.
Ao analisar o caso o Juiz do 2ºJuizado Especial Civil do Gama, 
condenou a Invzzion Sportswear Confecções, a Astral Noivas 
e Moda Ltda e a Esplendor Noivas a pagar a consumidora 
de forma solidária, a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos 
morais.
As rés terão ainda que restituir o valor de R$ 2.500,00 pago 
pelo vestido. Ao analisar o recurso, o relator Carlos Alberto 
Martins Filho, apontou que fi cou evidenciada a falha na 
prestação do serviço já que o produto alugado não foi entregue 
a consumidora.

PROCON-SP 
NOTIFICA 

CLARO

NOIVA QUE FICOU SEM 
VESTIDO NA VÉSPERA 
DO CASAMENTO SERÁ 

INDENIZADA
EMPRESA DEVERÁ 
INFORMA SOBRE 

INSTABILIDADE EM 
SEUS CANAIS DE 
ATENDIMENTO

O Procon-SP 
notifi cou a Claro 
S/A solicitando 

esclarecimentos sobre 
notícias veiculadas na 
imprensa informando 
falhas em seus canais de 
atendimento. Consumidores 
relataram difi culdades para 
realização de recarga de 
celular, bloqueio de linhas 
móveis em caso de roubo, 
entre outros.
A empresa deverá explicar 
por quais razões os 
consumidores fi caram 
impossibilitados de 
entrar em contato com 
a operadora, que tipos 
de atendimentos foram 
afetados e prejudicados, 
por quanto tempo 
perdura o problema, quais 
providências foram adotadas 
para solução das demandas, 
além de esclarecer qual 
plano de ação foi adotado 
para ressarcimento dos 
valores relativos aos serviços 
não prestados.
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PRESIDENTE NOVA  - Cristina Betts assume o cargo de 
presidente da Iguatemi S.A. dando sequência ao plano 
de sucessão que faz parte do processo de evolução da 
governança corporativa do Grupo Jereissati. A execu-
tiva, que atuava como co-CEO desde outubro de 2021, 
está na companhia desde 2008. Atualmente, ela também 
é membro do Conselho de Administração da B3 S.A, do 
Comitê de Finanças da Votorantim Cimentos e do Con-
selho Fiscal da Rumo S.A.

EM FLORIPA -  O empresário e pecuarista, Paulo Emílio 
Marques e Lívia Costantini Marques, mais os fi lhos, a 
sogra, Mariângela Abreu Costantini, a cunhada, Giulia 
Costantini, passaram o o Réveillon em Jurerê Interna-
cional, em Florianópolis. Eles, serão hóspedes dos mé-
dicos rio-pretenses, Dr. Renato J. de Freitas, e da cirur-
gião dentista Dra. Luciana Secches Freitas, na bonita 
residência de veraneio do casal, para semana de férias, 
curtindo sol e mar.   

FAUSTÃO DE VOLTA  -  Fausto Silva estreou na Band 
e com sucesso. O apresentador começou muito bem: 
venceu Rodrigo Faro na audiência e fez a emissora subir 
260%. O comunicador voltou ao ar em uma edição espe-
cial do programa Faustão na Band, que terá início este 
mês. João Guilherme, fi lho de Faustão, estreou na Band 
ao lado do pai.

PENSAMENTO - “Que a gente se divirta sem se matar, 
que ame sem se contaminar, que aprenda sem se enganar 
e que viva sem se vender”, pensamento da escritora re-
cém-falecida, Lya Luff. Lya era amiga de Ana Maria Braga. 
Apresentadora lembrou-se da amiga em seu programa, o 
Mais Você.

INESPERADO -  Em Ubatuba, no litoral norte de São Pau-
lo, imagens impressionantes mostram a formação de 
uma tromba d’água.

SUBSTITUIÇÃO  -  A missão de substituir Silvio Santos 
nas noites de domingo no SBT não foi encarada com en-
tusiasmo por Patrícia Abravanel. Durante participação 
no programa “A Praça É Nossa”, a apresentadora reve-
lou que teve uma crise de choro após ser informada que 
teria que assumir a função do pai.

FAMOSO EM RIO PRETO  - Rogério Flausino, vocalista 
do Jota Quest, passou Ano Novo em uma fazenda, em 
Rio Preto. Ele foi o convidado por Ana Cristina Jalles, 
empresária e diretora comercial do Riopreto Shopping. 

SUSTO - Rafael Silva, apresentador de telejornal no SBT, 
desmaiou ao vivo após ter um mal súbito. O jornalista foi 
rapidamente atendido por profi ssionais do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o hos-
pital.

2022 - Feliz ano novo a todos que frequentaram a Do-
ceria Colombo no Rio de Janeiro, em especial aos 60 
anos de medicina  do carioca rio-pretense Dr, Liberato 
Caboclo.

INUSITADO - A diarista Meirivone de Morais de 37 anos, 
que também é dançarina, se casou com um boneco de 
pano, o Marcelo, parceiro dela nas apresentações de 
dança na cidade.  O casamento foi realizado no municí-
pio de Rio Paranaíba, em dezembro do ano passado.

UNIÃO -  A atriz Glória Menezes acompanhou a fi lha, Ma-
ria Amélia Brito, até o altar durante a cerimônia de casa-
mento na fazenda da família, que fi ca em Porto Feliz, no 
interior de São Paulo.

CONFEITARIA DO RIO  -  A Colombo é uma confeitaria 
tradicional do Rio de Janeiro e dizem que é a mais lin-
da frequentada por gente de bom gosto do mundo todo. 
Tem os melhores doces, os melhores vitrais, os melho-
res lustres.

FÉRIAS - O jornalista e administrador de empresas, Da-
niel Rondano, e o hairstyle Mateus Silva curtiram dias de 
descanso no litoral Norte de São Paulo, onde passaram 
o réveillon em Ubatuba, no restaurante Jundu. Por lá, 
eles visitaram também a Ilha das Couves, considerada 
um dos paraísos do Brasil. Antes de retornarem a Rio 
Preto, os bonitões fi zeram uma parada em São Paulo e 
se hospedaram na casa das médicas, Maria Fernanda 
Facio e Mariana Prette. Na capital, fi zeram um tour gas-
tronômico, passando pelo restaurante Mani Manioca, da 
chefe Helena Rizzo, que além de comandar a bancada do 
MasterChef,  também ganhou o título de Melhor Chefe do 
Mundo, pela Revista Restaurant. 

ATÉ DIA 15

Orquidário realiza 
Festival de Férias

O Orquidário Rio Preto 
está realizando até o 
dia 15 de janeiro o 

Festival de Férias, com preços 
promocionais.

“Essa é uma feira espe-
cial, com muita variedade de 
orquídeas e preços atrativos. 
Teremos brinquedo para as 
crianças e um espaço para 
café e lanches. A ideia é 
oferecer tranquilidade para 
que os visitantes possam 
compartilhar do espaço e 
apreciar a beleza natural das 
flores produzidas em nosso 
orquidário”, afirmou Deolanda 
Garcia Rodrigues, empresária 
do Orquidário Rio Preto.

Com mais de 30 mil m² de 
área, o Orquidário Rio Preto é 
especialista em orquídeas. A 
produção é feita em laborató-
rio próprio, com estrutura para 
atender revendedores, orqui-
dários e varejo. São mais de 1 
milhão de orquídeas produzi-
das no local e que podem ser 
enviadas para todo o Brasil.

O visitante encontrará es-
pécies e mudas de orquí-
deas entre outras e plantas 
como suculentas, bromélias 
e samambaias que valorizam 
qualquer ambiente.

Segundo Deolanda, as 
orquídeas são uma das flores 
mais procuradas para arranjos 
de interiores, por sua beleza, 
diversidade de cores e du-
rabilidade. “É uma flor que 
agrada à maioria das pessoas. 
Deixa o ambiente mais bonito, 

alegre, ajuda na decoração, 
renova o ambiente, dá energia 
boa”, explicou a empresária.

Uma dica para quem quer 
um hobby ou mesmo ter uma 
conexão com a natureza é cul-
tivar orquídeas.  Basta pegar a 
muda já plantada, dar um pou-
co de luz, e se tiver condições 
adubar uma vez por mês fica 
melhor ainda. A irrigação pode 
ser feita duas ou três vezes por 
semana dependendo do tipo 
de terra e do vaso em que a 
orquídea estiver plantada.

Se ela estiver em um re-
cipiente de plástico, conten-
do musgo, três regadas por 
semana, caso esteja calor, 
será suficiente. Se estiver 
frio, uma rega é o suficiente. 
Agora, se o vaso for de barro, 
e o substrato for tipo casca de 
“pinos”, a rega pode ser diária, 
uma vez que o barro facilita a 
evaporação da água por todos 
os lados.

O Orquidário Rio Preto ofe-
rece estacionamento gratuito e 
está tomando todas as medi-
das preventivas à Covid.

Serviço:
Festival de Férias no Orquí-

deas Rio Preto
De 07 a 15 de janeiro, das 

08h às 16h30.
Local: Estrada Vicinal Vila 

Azul, km 4. SJRio Preto

Entrada: Gratuita

Facebook: Orquidário Rio 
Preto     |     Instagram: @
orquidarioriopreto
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Risco de acidente 
doméstico com crianças 

cresce nas férias
Ninguém está isento de 

sofrer acidentes domésticos 
e, por isso, aquelas dicas para 
os pequenos cuidados valem 
muito. E se para nós, adultos, 
o risco existe, para crianças e 
adolescentes é ainda maior, 
principalmente porque os 
acidentes está relacionado 
às épocas em que eles ficam 
mais tempo em casa, como 
nas férias.

Segundo o Médico Neuro-
pediatra e criador de um pro-
grama de orientador de pais, 
Marcone Oliveira, os acidentes 
domésticos acontecem dia-
riamente, principalmente nas 
épocas em que as crianças 
e adolescentes ficam mais 
tempo dentro de casa, como 
nas férias.

“Cerca de 3,6 mil crianças 
e adolescentes de 1 a 14 
anos vem à óbito todos os 

anos por causa de afogamen-
to, atropelamento e outros 
acidentes domésticos. São 
mais de 100 mil internações 
no Brasil. Acidentes que, em 
sua maioria, são evitáveis com 
medidas simples”, explica o 
especialista.

Algumas estimativas, apon-
tadas pela Sociedade Brasi-
leira de Pediatria, mostram 
que acontecem perto de 200 
mil acidentes domésticos no 
Brasil anualmente, envolvendo 
crianças.

Dados do Ministério de 
Saúde, entre os meses de 
março e outubro de 2019, 
mostram que foram registrados 
cerca de 18 mil atendimentos 
em crianças e adolescentes 
pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde). No mesmo período, 
em 2020, em decorrência da 
quarentena e do isolamento 
social por causa da pandemia, 
houve um salto para mais de 
39 mil, ou seja, houve um 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

INFÂNCIA

aumento de 112%, de casos 
de acidentes domésticos re-
gistrados.

Segundo o neuropediatra, 
os fatores de risco dentro 
do ambiente doméstico são 
inúmeros; desde brinquedos 
espalhados pela casa, panelas 
mal colocadas no fogão, esca-
das, quina de móveis, baldes 
com água, piscinas, choques 
elétricos, intoxicações com 
remédios, produtos de limpeza 
ou venenos mal guardados, 
pisos sem aderência, ou mo-
lhados e muito mais.

“Nós vimos casos recentes 
de uma criança pendurada em 
uma janela do segundo andar 
de um prédio. Queimaduras, 
afogamentos, quedas e atro-
pelamentos são os acidentes 
mais comuns. O que preci-
samos fazer é dar proteção 
passiva para essas crianças, 
sem sufoca-las”, alerta.

Marcone ainda ressalta 
que muitas vezes os pais ou 

responsáveis não percebem 
que a casa pode esconder 
grandes perigos. “Por isso, as 
adaptações necessárias no 
ambiente devem ser feitas para 
se evitar os acidentes. Às ve-
zes, uma simples mudança de 
hábito, um pequeno conserto 
ou uma proteção a mais, seja 
um corrimão, um piso aderente 
ou uma tela de proteção, além 
de outras pequenas mudanças 
ou acréscimos, é o suficiente”, 
frisa o especialista.

A Paula Bilaque tem filha 
Manoela, de 3 anos, e contou 
ao DHoje como tenta evitar 
esses acidentes domésticos. 
“A Manu é bem espoleta, 
por isso, coloquei travas nos 
armários e capinhas nas to-
madas. Além disso, não deixo 
nenhum recipiente com água e 
estou sempre alerta a qualquer 
barulho que ela faça e até na 
ausência dele, porque criança 
sem barulho também é sinôni-
mo de arte”, conta.

Marcone Oliveira é Mé-
dico Pediatra, com espe-
cialização em Neurologia 
Infantil

EMPREGO
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Frentistas vão negociar cláusulas 
econômicas e sociais este ano
Data base dos frentistas 
é o dia 01º de março, 
expectativa é repor 
perdas acumuladas

As negociações deste ano 
dos frentistas que tem como 
data base o dia 1º de março 
devem ser mais complicadas 
do que normalmente, isso 
porque serão negociadas as 
cláusulas econômicas e tam-
bém as sociais.

Segundo Antônio Marco 
dos Santos, presidente do 
Sindicato dos Frentistas de Rio 

Preto e região, é necessário es-
perar sair a inflação no mês de 
fevereiro e junto com a Federa-
ção Estadual dos Frentistas e 
17 sindicatos filiados eles irão 
buscar fechar o melhor Acordo 
para a categoria.

Paralelamente a campanha 
salarial ele destaca que estão 
atentos a projetos que estão 
tramitando em Brasília em 
relação ao autoatendimento – 
“Tivemos uma vitória no final 
do ano passado, mas existem 
outras propostas em tramita-
ção – temos que ficar atentos 
para preservar os empregos da 
família frentista”, finalizou. PRESIDENTE - Antônio Marco
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Farmácia Siticom tem medicamento a preço de custo

Os trabalhadores associados do Siticom (Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e 
Mobiliário) e seus dependentes continuam tendo 

a sua disposição a farmácia na sede do sindicato com me-
dicamentos e produtos a preço de custo.
Cuidados – por conta da pandemia da Covid-19 – foi co-
locada a disposição álcool em gel para ser utilizado pelos 
associados e dependentes que foram a local.
A farmácia funcionar de segunda a sexta-feira das 8h00 
às 18h00 e aos sábados das 8h00 às 12h00. 
A farmácia criada pela diretoria do sindicato tem como 
objetivo ajudar na redução dos gastos do trabalhador que 
precisa de medicamentos ou produtos de higiene pesso-
al.
Este benefício fica na sede do Siticom Rua Tiradentes, 
2434, Boa Vista o telefone é o 17 3214-9325.
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O Sindicato dos Motoristas de Rio Preto esta com 
se quadro completo de funcionários no seu Sa-

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

O horário de funcionamento de segunda a sexta-fei-
ra é das 8 às 18 horas, com duas horas de intervalo.  E 
aos sábados das 8 às 12 horas. 

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

 Salão de Beleza e 
Barbearia  dos Motoristas

Sindicato dos Servidores protocola pauta com pedido de reajuste de 18%

O Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Rio Preto e região protoco-
lou na última segunda-feira (03), a pauta 
de reinvindicações dos servidores munici-
pais para o prefeito de Rio Preto, Edinho 
Araújo (MDB).

A pauta foi aprovada pelos servidores 
em assembleia que aconteceu no dia 14 
de dezembro no Clube do Lago. 

Os servidores cobram a reposição sala-
rial de 18%, sendo equivalente a inflação 
de 2020(4,52%) e 2021(10,15%) + 3% 
como proposta de compensação salarial 
devido ao aumento da contribuição pre-

videnciária de 11% para 14%, garantindo 
assim menos perdas aos servidores.  

Também fazem parte da pauta o pedido 
de aumento do Auxílio Alimentação fixo de 
R$156,47 para R$ 300,00 e R$ 260,77 + 
inflação na parte variável de acordo com a 
situação das faltas.

Segundo Sanny Lima Braga, presidente 
do SSPM, existe ainda a solicitação da re-
visão dos critérios de desconto do bônus, 
desvinculando os casos de licença médica 
em que o servidor comprove a impossibilida-
de de trabalhar (Atestado por Perícia Médica 
da Prefeitura), Licença Nojo, Maternidade, 
Doação de Sangue, Folga Eleitoral.  

Outro ponto da pauta diz respeito a re-
tomada do debate sobre itens de pautas de 

anos anteriores a pandemia do Coronavírus, 
como a implementação do PCCS (Plano de 
Cargos, Carreira e Salário) e a Licença Ma-
ternidade de 180 dias para as servidoras.

Faz parte dos pedidos relacionados sobre 
saúde do trabalhador, jornada de 36 horas 
para os servidores de serviços 24hs, pre-
ferência e prioridade para os servidores de 
carreira para escolha de local e horário de 
trabalho, além de gozo de férias também fa-
zer parte da pauta. Além claro da reativação 
Comissão Permanente de Negociações que 
ficou parada devido a pandemia.  

“Esperamos que o prefeito valorize os 
servidores, que nos últimos quase dois 
anos ficaram sem reajuste de seus salá-
rios. Temos que valorizar os servidores pelo 

trabalho desenvolvido diariamente para 
atender a população de nossa cidade”, 
finalizou Sanny.   

Este ano os servidores do Semae 
(Serviço Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto) fizerem algumas reivindicações a 
parte que serão encaminhadas ao supe-
rintendente da autarquia.   

O sindicato cobra que a prefeitura tome 
providências cabíveis para a autorização 
de inclusão da contagem do período de 
calamidade pública como aquisitivo para 
concessão dos benefícios dos servidores 
conforme parágrafo 111 do Art. 8 ° da lei 
173. E que seja autorizada a opção de 
concessão da Licença Prêmio em pecúnia 
para o recebimento dos valores em 2022. 
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saiba mais
Centro de Benefícios Sincomerciários

Todos os departamentos do Centro de Benefícios dos comerciários 
retornaram integralmente as atividades na semana passada.

Saiba como vai funcionar cada departamento do Centro de Be-
nefícios: Secretaria: de segunda a sexta das 8h00 às 19h00 e aos 
sábados das 8h00 às 17h00; Salão de Beleza-Feminino/Masculino: 
de terça a sexta-feira das 8h00 às 18h00 e aos sábados das 8h00 às 
18h00; Dentista: de segunda a sexta das 8h00 às 19h00; Departa-
mento Jurídico: de segunda a sexta das 8h00 às 18h00 e Academia: 
de segunda a sexta-feira das 6h00 às 10h00 e das 16h00 às 21h00.

O Centro de Benefícios fica na Rua Luiz Antônio da Silveira, 717, 
Boa Vista.  Outras informações e agendamentos no 17 3214-7171.
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LOCAL - Centro de Benefícios fica no bairro Boa Vista


