
Entre 3 mil construtoras avaliadas, 
Constroeste é a 29ª maior do país
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em concurso 
internacional
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DivulgaçãoA Constroeste é a 29ª 
maior construtora brasileira 
em 2021, segundo Ranking 
da Engenharia Brasileira reali-
zado pela revista especializada 
O Empreiteiro em pesquisa 
anual junto a 3 mil emprei-
teiras. O ranking classifica as 
500 maiores empresas. Entre 
as paulistas, a Constroeste é a 
18ª maior e melhor. O Grupo 
Faria atua na área de enge-
nharia há aproximadamente 
60 anos e mantém-se em 
constante atualização. A 1ª 
colocada é a Andrade Gutier-
rez.     Pág.A3

Poço da 
Obra Antien-

chente em 
São José do 

Rio Preto, 
mais uma 

obra de 
qualidade 

da emprei-
teira Cons-

troeste
José Antônio do Carmo Faria 
Diretor Presidente do Grupo Faria
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A palavra pai é sinônimo de amor, um amor 
sem limites! P de perfeito, A de amoroso e I 

insubstituível, tudo o que você é e muito mais   
“

”Das filhas, Bruna Marques Silva e Ana Carolina Marques 
Silva, para o pai, José Arlindo de Melo Silva Junior

MÊS DOS PAIS 

Uma pesquisa desenvolvida 
pela Unesp/Ibilce de Rio Preto 
ficou em segundo lugar na com-
petição internacional LivDet. A 
pesusia foca sistema para coibir 
fraudes advindas de impressões 
digitais falsificada.      Pág.A5

Situação de 
cemitérios é 
discutida em 

audiência pública
Audiência pública realizada 

pela Câmara Municipal  com di-
versas autoridades e sociedade 
civil debateu projeto da Prefeitura 
que estipula data de validade de 
três anos para as sepulturas em 
cemitérios municipais.   Pág.A2

Edinho Filho é novo presidente do MDB de Rio Preto
   O diretório do MDB de Rio Preto promoveu na manhã deste sábado (14) sua convenção partidária que 
definiu a nova Executiva para o próximo biênio 2021/2023. O novo presidente será Edinho Filho que vai 
estar à frente da sigla com o maior número de filiados na cidade. São ao todo 6.814 pessoas. Pág.A2

Helicóptero 
Águia é 

usado em 
perseguição

Pág. A4

Mula do tráfico, 
morador de 

Tanabi é preso 
com maconha

Pág. A4

Jovem 
embriagada 

provoca colisão 
em rodovia

Pág. A0

Mirassol sofre, mas 
vence a terceira 
consecutiva e se 
aproxima do G4
O Mirassol sofreu, mas 

conquistou sua terceira vitória 
seguida em casa neste sábado 
(14) pela Série C do Campeo-
nato Brasileiro.          Pág.A6 Comemoração: Mirassol vence o Botafogo ontem em casa

Edinho Filho 
foi eleito novo 
presidente 
do MDB em 
Rio Preto em 
convenção 
que reuniu 
a cúpula do 
partido ontem 
na cidade

Marcos Freitas/Agência MIRASSOL
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“Caminhos sem 
flores”

Ela  sabia
Aonde  ia!
Embora  amanheceres  tenebrosos---
---  Sempre  iguais!
Ademais
O  tempo  era  escasso
E  a  impujança  sem  espaço
Pairando  sobre  o  nada

A  noite  parecia  lhe  envolver
E  estender
Garras---
---  Impelindo-á  a  rugir
E  fugir
Bem  cedo!
O  medo
Era  pesada  cruz,  áos  seus  ombros

Súbito,  sobreveio-lhe  uma  coragem---
A  aragem
Esfriou  aos  seus  temores,
E  “Ela”  prosseguiu  ansiosa,
Sequiosa
Por  chegar  ao  destino,
O  qual,  com  desatino
Apresentava  cruciante  afã

Caminhos  sem  flores,
Não  havia  amores
À  bendizê-la,
Sómente  espinheiros
E  atoleiros
À  espera---
--- Tudo  era
Desespero  e  horror

A  tal  jovem  sentiu
E  viu
Por  fim
Resplandecido
O  trecho  percorrido,
Caiu  ajoelhada
A  aperceber  extasiada
À  um  anjo,  a  lhe  acenar!

8/8/1977 – 5/10/1989 – 31/8/1996
Sderlon  Scarin

POESIA 
Edinho Filho é novo presidente 

do MDB de Rio Preto
O diretório do MDB de Rio 

Preto promoveu na manhã 
deste sábado (14) sua con-
venção partidária que definiu a 
nova Executiva para o próximo 
biênio 2021/2023.

O novo presidente será Edi-
nho Filho que vai estar à frente 
da sigla com o maior número 
de filiados na cidade. São ao 
todo 6.814 pessoas.

Edinho Filho salienta que 
uma das principais metas do 
seu mandato é a união para 
chamar todos os seguimentos 
da sociedade a participar, se-
jam jovens, negros, mulheres, 
LGBTQI+ e outros setores para 
ajudar no crescimento da sigla 
em Rio Preto.

Resgate – mesmo ten-
do o maior número de filiados 
Edinho Filho destaca que quer 
resgatar a participação de 
todos por meio da juventude 
movimentar o MDB em Rio 
Preto.

“Queremos ver esses nú-
meros (filiados) dos Tribunais 
(Eleitorais) na prática, temos 
uma dificuldade de encontrar 
e ter esse contato” salientou o 
novo presidente do MDB.

Eleições 2022 – Ele 
destacou que partido irá lança 
um nome da cidade para a dis-
puta de deputado federal que 
pode ser seu nome ou de outra 
pessoa que se destacar neste 
projeto que visa o coletivo.

O deputado estadual li-
cenciado e atual secretário de 

Agricultura e Saneamento do 
Estado de São Paulo, Itamar 
Borges, cedeu seu escritório 
politico para a realização da 
Convenção do MDB. Ele fez 
diversos elogios ao novo presi-
dente da sigla em Rio Preto por 
aceitar esse desafio e sobre o 
trabalho quem vem desenvol-
vendo dentro do governo do 
Estado.

“Hoje eu tenho um privilé-
gio, eu tenho o Edinho Filho ao 
meu lado em São Paulo” disse 
Borges.

O secretário destacou que 
só assume espaços quem 
conquista – e isso o Edinho Fi-
lho conseguiu com a trajetória 
percorrida até agora.

O prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo além de desejar 
boa sorte para seu filho que 
assumiu o partido na cidade fez 
elogios o Pedro Nimer que du-
rante seis anos esteve a frente 

Sérgio SAMPAIO   
redacao@dhoje.com.br
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do MDB, destacando que 
foram vitoriosos e além de lem-
brar de Jair Moretti e os demais 
membros da Executiva. “Nós 
temos que ter orgulho de nosso 
partido”, afirmou o prefeito.

Balanço -  O ex-presi-
dente Pedro Nimer destacou 
que em seis anos tem muita 
o que comemorar, pois neste 
período foram duas eleições 
vitoriosas para o partido em 
Rio Preto com a eleição de uma 
grande bancada na Câmara 
Municipal, além claro do pre-
feito Edinho Araújo (reeleito).

Ele citou ainda as eleições 
dos deputados Baleia Neto e 
do Itamar Borges – e a pas-
sagem do presidente Michel 
Temer no comando do país.

Nimer fez um agradecimen-
to ao prefeito Edinho Araújo 
que sempre mostrou confiança 
no seu trabalho.

Convenção ocor-
reu ontem e 

reuniu maiores 
autoridades do 
partido; Edinho 
Filho foi eleito 

novo presidente

saiba mais
Nova Executiva MDB: Pre-

sidente: Edinho Filho,1º vice-
-presidente:  Pedro Nimer Fi-
lho,2º vice-presidente: Nicanor 
Batista Junior,Secretário Geral: 
Luiz Carlos Jordani,Secretário 
Adjunto: Sandra Regina Miglio-
rança,Tesoureiro: Alessandra 
Neves,1º Vogal: Jair Moretti e 
2º Vogal: Maureen Leão Cury,

Líder da Bancada na Câ-
mara Municipal: 1º suplente: 
Jean Charles, 2º suplente: 
Amaury Hernandes, 3º suplente: 
Samir Felício Barcha, 4º suplen-
te: Patrícia Silva e Presidente de 
honra: Edinho Araújo (prefeito).

Conselho Fiscal: Claudia 
De Giuli, José Luís Delbem e 
Jean Dornelas (titulares), Maria 
Alice Valença Nogueira, Vergílio 
Dalla Pria Neto e Luís Fernando 
dos Santos (suplentes).

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Sociedade civil e administração discutem 
mudanças para sepultamentos em cemitérios
Audiência pública realiza-

da pela Câmara Municipal de 
Rio Preto reuniu vereadores, 
lideranças religiosas, repre-
sentantes da sociedade civil 
organizada e populares para 
debater projeto da Prefeitura 
que estipula data de validade 
de três anos para as sepulturas 
em cemitérios municipais, além 
de instituir taxas para utilização 
de gavetas e ossários no mu-
nicípio. As regras são previstas 
em projeto de lei enviado pelo 
Executivo ao Legislativo e que 
altera legislação de 1995 que 
regulamentou a utilização dos 
cemitérios da cidade.

A audiência teve a participa-
ção do assessor da Secretaria 
de Administração Fábio Gazzola 
Herédia, que explicou as motiva-
ções da proposta. “Esse projeto 
visa potencializar a vida útil de 
dois cemitérios: São João Ba-
tista e de Engenheiro Schmitt”, 
disse o assessor, que estimou 
o tempo de vida útil dos atuais 
cemitérios até o ano de 2034.

“Em 2020 aumentou o 
número de sepultamentos por 
causa da pandemia. Hoje, te-
mos 402 gavetas disponíveis. 
Estamos com 1.892 em obras 
e licitação para mais 544”, afir-
mou Herédia, que falou ainda 
na elaboração de nova licitação 
para mais 11,5 mil gavetas e 

10 mil ossários individuais, já 
previstos no projeto em debate 
na Câmara.

Isso porque no projeto envia-
do ao Legislativo está previsto o 
limite de três anos para adultos, 
e dois anos para crianças, após 
o sepultamento para a remoção 
dos restos mortais a ossários 
individuais ou coletivos. No caso 
de ossário individual para guarda 
dos restos mortais, a família do 
falecido teria de pagar um valor 
pelo espaço além de uma taxa 
de manutenção a cada cinco 
anos. O assessor não informou 
quais os valores previstos, ape-
nas que hoje o sepultamento 
em gavetas verticais custa R$ 
499. Caso a família opte pela 
transferência dos restos mortais 
a ossários coletivos não haveria 
custo.

Novo cemitério - Os 
vereadores que participaram 
da audiência - Pedro Rober-
to (Patriota), Karina Caroline 
(republicanos), Odélio Chaves 
(Progressistas), João Paulo Rillo 
(Psol), Jean Charles (MDB), 
Júlio Donizete (PSD) e Bruno 
Moura (PSDB) - ao lado de pa-
dres e representante da OAB, 
foram unânimes em contestar 
a proposta. Todos levantaram 
a necessidade de um novo ce-
mitério, com a possibilidade de 
aquisição de sepulturas eternas. 
“Há a necessidade de um novo 
cemitério. Não só esses ‘pre-

Da REDAÇÃO 
fórmulas. A população cresce, 
mas as políticas públicas são as 
mesmas dos anos 1950”, disse 
Goés, citando a modalidade 
concessão.

O advogado ainda questionou 
o modelo de ossário proposto 
pela Prefeitura. “Por que guardar 
ossos? Por que não cremar? Há 
viabilidade financeira de manter 
ossos ad eternum? Será que Rio 
Preto comporta fazer cemitérios 
e mais cemitérios para guardar 
ossos?”, questionou. O tempo 
de validade de três anos para 
exumação dos ossos também 
foi criticado. “Seria bom que o 
Legislativo buscasse também 
o tempo de exumação, e não 
repetir regras já em vigor.” Du-
rante a audiência, coveiro que 
trabalhou décadas no São João 
Batista disse que, nas gavetas, 
três anos não são suficientes 
para a decomposição completa 
dos corpos. “Não tem umidade. 
Corpos ficam quase intactos, a 
cartilagem”, disse o coveiro.

Debate-  O presidente da 
Câmara, Pedro Roberto, disse ao 
final da audiência que ela atingiu 
o objetivo. “Nosso objetivo é 
esse, fazer o debate sobre os 
projetos que vem para a Casa. 
Agora, os vereadores vão deci-
dir. Situação não está resolvida, 
novas informações vindo à tona, 
por isso é preciso que o debate 
continue. Queremos o melhor 
para a cidade e a memória pre-
servada.”

diozinhos’, mas com túmulos. É 
uma questão cultural e religio-
sa”, disse Karina.

Para Rillo, o projeto que 
prevê data de validade para 
sepulturas verticais “mostra que 
falta planejamento à Prefeitura.” 
“É um projeto paliativo, que des-
preza a memória das pessoas 
mais pobres”. Odélio também 
cobrou um novo cemitério mu-
nicipal, lembrando que no único 
cemitério da cidade que vende 
túmulos perpétuos, o Jardim da 
Paz, cada jazigo custa “R$ 25 
mil.” Nos outros dois cemitérios 
em Rio Preto - São João Batista 
e Ercília - não existem mais 
túmulos disponíveis, apenas as 
gavetas verticais. Há ainda os 
cemitérios dos distritos de En-
genheiro Schmitt e de Talhado 

- este último utilizado também 
para enterro de indigentes.

Em resposta aos questiona-
mentos, Fábio Herédia diz que 
existe uma área de cinco al-
queires ao lado do cemitério de 
Talhado, já desapropriada, para 
no futuro expandir o cemitério 
do distrito. Questionado sobre a 
distância, disse que todo cemi-
tério deve ser afastado. “O São 
João Batista, era na periferia, 
a cidade chegou até ele. Além 
disso, precisa de uma série de 
cuidados ambientais, subme-
ter áreas à Cetesb. E também 
desconheço alguém que queira 
um cemitério ao lado de casa”. 
Herédia lembrou que Talhado 
está no município de Rio Preto, 
a 15 quilômetros do perímetro 
urbano.

Memória - Padres que 
participaram da audiência tam-
bém condenaram a proposta. 
Representando o bispo dom 
Tomé, o padre Edivaldo Calazans 
defendeu a escolha de área para 
um novo cemitério. “Defende-
mos nova área, com túmulos 
perpétuos. Ossário coletivo vai 
virar um depósito. Rio Preto 
nasceu e tem uma população 
religiosa que defende essa tra-
dição da cidade dos mortos, da 
necrópole.” O padre Leonildo 
Berti também defendeu novo 
cemitério. “Não é só questão 
religiosa, cultural ou financeira. 
É uma questão humana. Preci-
samos manter viva a memória, 
não podemos esquecer daqueles 
que nos deram a vida.” O padre 
Valdinei Lobo de Almeida seguiu 
a mesma linha.

Crematório - Já o re-
presentante da OAB, advogado 
Renato Goés, presidente da Co-
missão de Planejamento Urbano, 
apontou o que considera aspec-
tos formais da lei, como falta de 
detalhamentos na justificativa da 
proposta, além de repetir planos 
governamentais considerados 
ultrapassados. “Essa não é só 
uma lei. Envolve sentimento e 
religião. Mas na parte legal, a 
exposição de motivos poderia 
trazer números mostrando a 
situação de calamidade, as va-
gas disponíveis e os valores das 
taxas que serão cobradas. Além 
disso, estamos repetindo velhas 

Divulgação
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A Constroeste é a 29ª 
maior construtora brasileira 
em 2021, segundo Ranking da 
Engenharia Brasileira realizado 
pela revista especializada O 
Empreiteiro em pesquisa anu-
al junto a 3 mil empreiteiras. 
O Ranking classifica as 500 
maiores.

O Empreiteiro avalia recei-
ta bruta e a sua variação nos 
últimos dois anos, patrimônio 
líquido, volume de contratos 
públicos e privados, incorpo-
rações próprias, número de 
funcionários e de graduados 
no quadro funcional.

Considerando-se apenas as 
maiores e melhores constru-
toras paulistas que aparecem 
entre as 500, ela é a 18ª. 
Os dados que compõem o 
Ranking mostram também que 
a Controeste Construtora e Par-
ticipação Ltda, pertencente ao 
Grupo Faria, teve uma variação 
positiva de faturamento bruto 
de 12%.

Denner Fernandes Beato, 
diretor da empresa, comemora 
e faz planos: “das 500 maio-
res, estamos em 29º lugar. 
Motivo de orgulho e (vamos) lu-
tar para encostar no primeiro”, 
diz. A 1ª colocada é a Andrade 
Gutierrez.

Grupo Faria atua na área 
de engenharia há aproxima-
damente 60 anos. Com sede 
em São Paulo, mantém em Rio 
Preto um centro operacional 
complexo e sofisticado para 
serviços e fornecimento de 
materiais.

 
Crescer 
sustentável - No 

segmento “engenharia” a em-
presa acumulou expertise ex-
pressiva tanto em obras quanto 
em serviços. Nesses quase 
60 anos ela foi buscando sus-
tentabilidade e hoje, além de 
realizar obras, produz a matéria 
prima que utiliza e atende ao 

mercado.
Sua atuação é ampla e se 

estende por obras rodoviárias 
e urbanas, diz Denner Beato. 
Elenca pavimentação e terra-
plenagem, obras de arte (pon-
tes e viadutos), drenagem em 
geral, canalização de córregos 
e rios, saneamento básico, 
que inclui estações de trata-
mento de águas e esgotos, 
reservatórios e implantação 
de tubulações, construção civil 
em geral, urbanas e indus-
triais, fabricação e montagem 
de estruturas metálicas, dentre 
outras.

A mineração, um de seus 
ramos de atuação, além de 
permitir a expansão dos negó-
cios, alavanca o segmento en-

genharia de forma sustentável. 
Com duas pedreiras no estado 
de São Paulo, produz a própria 
matéria prima com exploração 
e britagem de rochas. Além do 
consumo próprio, atende aos 
clientes públicos, outras cons-
trutoras e empresas da mesma 
cadeia de produção.

Ela tem diversas usinas de 
concreto nos estados de São 
Paulo e Paraná. O concreto 
usinado produzido também é 
utilizado nas obras que realiza, 
diminuindo custos e otimizan-
do pessoal e equipamentos, e 
atende ao mercado em geral.

Não é diferente na área 
de pavimentação asfáltica. 
Suas usinas de massa asfál-
tica produzem para atender à 

Constroeste e ao mer-
cado. Oficinas próprias 
fazem a manutenção 
de máquinas pesadas, 
equipamentos e ve-
ículos. Fabrica suas 
estruturas pré-mol-
dadas de concreto 
e metálicas.Dessa 
forma, a Constro-
este mantém sob 
o seu absoluto 
controle todas 
as fases das 
obras e servi-
ços que rea-
liza, garan-
tindo prazos 
acordados 
e qualida-
de no ser-
viço prestado.

   
Preservando o 
meio ambiente 
A Constroeste também se 

especializou na prestação de 
serviços na área ambiental. É 
referência no segmento. Se 
destaca na limpeza urbana, 
coleta de resíduos domiciliares, 
opera usinas de triagem, com-
postagem e destinação final do 
lixo em aterro sanitário. Também 
coleta, trata e destina resíduos 
industriais e lixo hospitalar. 

Tanto quanto na área de 
engenharia civil, a Constroeste 
busca diminuir custos e agili-
zar suas operações mantendo 
usinas próprias para triagem 
e compostagem dos resíduos 
que coleta e aterro sanitário. 
Todas as centrais de tratamento 
são licenciadas pelos órgãos 
ambientais, atendendo às mais 
rígidas regras para a preservação 
da qualidade do meio ambiente. 

Como ser uma das 
maiores e melhores 
Hoje não se dimensiona a 

qualidade e a grandeza de uma 
empresa avaliando apenas fatu-
ramento, contratos, produtos e 
serviços. A relação da empresa 
e seus colaboradores e com as 
comunidades onde atua é fun-
damental.

Denner Beato afirma que “o 
resultado positivo obtido cons-
tantemente pela empresa em 
suas atividades é proveniente 

do foco no gerenciamento 
administrativo e operacional, 
no oferecimento de condições 
ideais de trabalho aos seus 
colaboradores e no acompa-
nhamento rigoroso de todas 
as ações”.

A Constroeste é uma em-
presa alinhada com as novas 
exigências do mercado con-
sumidor atento ao impacto da 
atividade humana na natureza e 
na qualidade de vida. Para estar 
um passo à frente e atender a 
essa demanda, Beato diz que 
“os procedimentos padroniza-
dos e utilizados na empresa, 
definidos ao longo do tempo, 
sofrem melhorias constantes, 
adaptando-se as reconhecidas 
necessidades em cada momen-
to”. E que o comprometimento 
de seus colaboradores, que 
recebem treinamentos rotinei-
ramente, é fundamental para 

os resultados obtidos.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br Constroeste é a 29ª do 

país, segundo Ranking da 
Engenharia Brasileira

A revista O Empreiteiro, especializada em engenharia, analisa ao longo
 do ano dados de 3 mil construtoras brasileiras

Complexo Viário da Zona Norte

Poço da Obra Antienchente 
São José do Rio Preto

Hospital Municipal
 da Região Norte

Obras de duplicação 
da Rodovia SP-320

O resultado 
positivo obtido 

constantemente 
pela empresa em 
suas atividades é 

proveniente do foco 
no gerenciamento 
administrativo e 

operacional

“

”Denner Fernandes 
Beato, diretor da 
empresa
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Editais de
CONVOCAÇÃO

 
 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO 
“CONDOMÍNIO VILLAGE LA MONTAGNE” 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 
O Diretor Presidente da Associação dos Moradores do “Condomínio Village La Montagne”, 
Convoca nos termos da legislação vigente e de conformidade com o Estatuto Social, 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que se realizará no dia 23 de agosto 2021, 
segunda-feira, às 18h30m, em primeira convocação, nas dependências do Salão de 
Convenções da Associação, sito na Rodovia BR 153, Km 70 – Jardim do Lago, nesta cidade de 
São José do Rio Preto SP, telefone 17 3227-8824, com a finalidade de deliberar sobre as 
matérias da seguinte ORDEM DO DIA: 
 
 
1 – APROVAÇÃO DE FEIRA LIVRE NO CONDOMÍNIO; 
 
2 – AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS QUADRAS DE BEACH TENNIS E 
VÔLEI DE AREIA NO SISTEMA DE LAZER ENTRE A QUADRA 1 E QUADRA 8; 
 
3 – Assuntos diversos. 
 
Não havendo quórum para a realização da Assembléia em primeira convocação, instalar-se-á 
em segunda, de conformidade com as disposições legais, às 19h00m do mesmo dia e no 
mesmo local. 
 
Os proprietários poderão fazer-se representar por procuração com poderes específicos e 
firma reconhecida (Parágrafo 1º - Artigo 23 do Estatuto Social). 
 
Não poderão votar as unidades que estiverem em débito com as obrigações associativas 
(Parágrafo 3º - Artigo 11 do Estatuto Social). 
 
Importante: Serão realizados todos os protocolos de segurança sanitária para realização 
da reunião. 
 
 
 

São José do Rio Preto SP, 13 de agosto de 2021. 
 

 
 
 
 

William do Amaral 
Diretor Presidente 

Editais de
PROCLAMAS

VIRUS

Um homem de 47 anos 
procurou a Central de Flagrante 
na manhã da última sexta-feira 
(13) para informar que foi víti-
ma de um furto às 10h40 da 
quinta-feira (12). 

A vítima informou que aces-
sou seu notebook dentro de 
sua loja, na Avenida José 
Munia, para a impressão de 
boletos bancários, porém ao 
tentar acessar o site do banco 
ele recebeu uma mensagem 
pedindo a instalação de um 
dispositivo de segurança, sen-
do que assim que o homem 
realizou a instalação seu com-
putador travou e foi reiniciado. 

Segundo o boletim de ocor-
rência essa ação foi realizada 
pela vítima três vezes, até que 
por fim ele conseguiu acessar 
o banco onde em seu extrato 
bancário foi constatado o 
pagamento de três boletos 
que totalizaram o valor de 
R$19.411,74. 

A vítima entrou em contato 
com o banco para o bloqueio 
das transações, porém foi 
informado de que a ação só 
poderia ser realizada após o 
registro de um boletim de ocor-
rência e por isso ele se dirigiu 
a Central de Flagrantes onde o 
caso foi registrado como furto 
e encaminhado para 5º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Cliente tem 
computador 
hackeado e 
perde R$ 19 
mil da conta 

bancária
Da REDAÇÃO

Mula do tráfico, morador de Tanabi 
é preso com 15 quilos de maconha

Policiais da Delegacia de 
Investigação Sobre Entorpe-
centes de Rio Preto prende-
ram nesta sexta-feira (13) 
um homem de 40 anos que 
estava transportando 15 qui-
los de entorpecentes em sua 
bagagem. Ele foi abordado em 
Guararapes. 

De acordo com as informa-
ções da DISE, os policiais já es-
tavam investigando há algumas 
semanas o envolvimento do 
homem no tráfico de drogas, 
sendo que em apuração foi 
constatado de que o suspeito, 
morador de Tanabi, estava 
transportando drogas para 
revenda na região de Rio Preto. 

Assim que foram informa-

dos de que o homem estava 
viajando para buscar drogas os 
policiais civis se dirigiram para a 
rodovia Marechal Cândido Ron-
don no intuito de surpreender 
o investigado com as drogas, 
sendo que na altura da cidade 
de Guararapes o ônibus onde o 
homem estava foi parado e ele 
abordado. 

Em vistoria em sua bagagem 
os policiais apreenderam vários 
tijolos de maconha que pesados 
equivalem a 15 quilos. Ainda 
foi realizada uma pesquisa que 
constatou que o investigado já 
possui passagem por tráfico. 

Ele foi levado para o Plantão 
Policial de Araçatuba/SP onde 
foi preso por tráfico de drogas. 

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM    
redacao@dhoje.com.br

NA RODOVIA

Mula do tráfico, morador de Tanabi é preso com 15 quilos de maconha pela Polícia Civil

Divulgação

Divulgação

HELICÓPTERO Perseguição a jovens com moto 
furtada tem apoio do Águia

Os dois jovens 
foram levados 

para a Central de 
Flagrantes

Na tarde da última quin-
ta-feira (13) a Polícia Militar 
apreendeu no bairro Alvorada 
por volta das 15h uma moto 
furtada que estava sendo con-
duzida por um adolescente de 
16 anos e outro de 14 anos. 
Na casa de um dos menores os 
policiais ainda encontraram 82 
porções de cocaína e dinheiro. 

Os policiais estavam em 
patrulhamento pelo bairro Eldo-
rado quando avistaram a moto. 
A dupla fugiu em alta velocidade 
e iniciou-se um perseguição.  

Em certo momento já no 
bairro Alvorada os adolescentes 
entraram em uma rua de terra 
que não é transitável para carros 

e por isso um dos policiais de-
cidiu acompanha-los correndo, 
momento em que observou os 
menores abandonarem o veículo 
e fugirem para dentro de uma 
mata. Por isso foram acionadas 
outras viaturas e solicitado apoio 
do helicóptero Águia. 

Apreendidos, um dos jovem 

informou que comprou o veículo 
há duas semanas. Já o mais 
novo permaneceu em silêncio. 

Em seguida os policiais se 
dirigiram para a residência do 
adolescente de 16 anos e en-
contraram no guarda-roupas 82 
porções de cocaína e R$331. O 
garoto confessou que iria comer-
cializar a droga. 

Os dois jovens foram levados 
para a Central de Flagrantes e 
liberados na presença de seus 
responsáveis legais. A moto 
devolvida ao dono. 

O caso foi registrado como 
receptação, drogas sem autori-
zação, dirigir sem habilitação e 
trafegar em velocidade incom-
patível.  (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM
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EM AVENIDA NA SP 310

R$ 4,6 MIL

Pai e filha ficam feridos 
em acidente de moto

Um homem de 67 anos e 
sua filha de 11 anos foram hos-
pitalizados na tarde da última 
quinta-feira (13) após um apo-
sentado de 78 anos colidir seu 
carro com a moto das vítimas. 
O acidente ocorreu na Avenida 
Doutor Ernani Pires Domingues 
às 15h20. 

Ao chegarem ao local, po-
liciais encontraram apenas o 
aposentado que admitiu estar 
fazendo uma conversão proi-
bida para esquerda sem ver 
que a moto com as vítimas 
estava tentando ultrapassa-lo 
e por isso acabou provocando 
o acidente. 

Os ocupantes da motocicle-
ta foram levados por unidades 
de resgates para a Santa Casa. 
No hospital os PMs foram infor-
mados de que o homem apre-
sentou algumas escoriações 
enquanto a criança foi levada 
para o hospital inconsciente e 
apresentava ferimentos e san-
gramento em um ouvido. A ga-
rota foi mantida em observação. 

Em seguida os policiais se 
direcionaram para a Central 
de Flagrantes onde o caso 
registrado como lesão corporal 
culposa em direção de veículo 
foi encaminhado para o 4º Dis-
trito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Acidente em rodovia tem jovem 
embriagada e deixa crianças feridas

Um acidente de trânsito en-
volvendo dois carros na rodovia 
Washington Luiz em Rio Preto 
deixou uma jovem de 22 anos, 
uma criança de 3 anos e um 
bebê de 11 meses hospitali-
zados nesta sexta-feira (13) às 
21h15. No carro das crianças 
ainda estavam o pai de 35 anos 
e a mãe de 28 anos. 

Ao chegarem ao local poli-
ciais rodoviários apuraram que 
a jovem de 22 anos estava 
conduzindo seu carro modelo 
Fox quando em certo momento 
bateu na traseira do Gol. 

Com o impacto o Fox pegou 
fogo, enquanto o Gol capotou. 
Em contato com a vítima os 
policiais constataram que ele 
contém habilitação apenas para 
moto, enquanto a sua esposa 
não possui CNH. 

A mãe das crianças apresen-
tou ferimentos leves e por isso 
foi levada para o UPA Tangará 
por uma equipe da Triângulo 
do Sol. Na unidade ela rece-
beu atendimento médico e foi 

liberada. Seus filhos, que tam-
bém apresentaram ferimentos 
leves, foram encaminhados 
para o Hospital da Criança e 
da Maternidade e mantidos em 
observação. 

A autora do acidente tam-
bém foi levada para o UPA 
Tangará e está em observação. 
Os policiais conversaram com a 
médica responsável pelo aten-
dimento da jovem que informou 
que a envolvida não corre risco 
morte. 

A médica também informou 
que a jovem permitiu o exame de 
sangue para dosagem alcoólica 
após informar que estava com 
um problema amoroso e por 
isso ingeriu bebidas alcoólicas. 
Anteriormente ela teria passado 
pelo teste com etilômetro que 
constatou positivo com 0,88.

O caso foi registrado como 
lesão corporal culposa na dire-
ção de veículo, dirigir sem per-
missão ou habilitação e embria-
guez ao volante, em seguida foi 
encaminhado para o 7º Distrito 
Policial.   (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

NO SANTO ANOTNIO
Adolescente é detido 

com maconha em casa 
desocupada

Na noite da última sexta-fei-
ra (13) a Polícia Militar apreen-
deu com um adolescente de 16 
anos porções de maconha. O 
caso ocorreu às 21h no bairro 
Santo Antônio e com a ajuda 
de um cão farejador os policiais 
ainda encontraram mais drogas 
escondidas no local onde o 
garoto foi abordado.

Os policiais estavam em 
patrulhamento quando obser-
varam que o adolescente e 
realizaram a abordagem.  Em 
revista pessoal foram encon-
trados na cintura do jovem dez 
porções de maconha e R$10. 
Ele foi questionado e confessou 
que estava traficando as drogas 
e que o imóvel desocupado 

onde ele foi abordado era usa-
do para esconder as porções. 

No local um cão farejador 
foi solto e momentos depois 
14 porções de maconha foram 
apreendidas nos trapos de um 
colchão e outras 11 porções 
do mesmo entorpecente foram 
localizados no forro do telhado. 

Para os policiais o adoles-
cente assumiu a propriedade 
de parte das drogas  Ele foi 
levado para a Central de Fla-
grantes, liberado na presença 
do responsável legal. O caso 
foi registrado como drogas sem 
autorização e posteriormente 
encaminhado para 4º distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Compra de celular pela 
internet acaba em golpe

Um jovem de 18 anos com-
pareceu á Central de Flagrantes 
na noite da última sexta-feira 
(13) para informar que foi vítima 
de um golpe em rede social. 

A vítima informou que esta-
va em sua conta no Instagram 
quando visualizou um anúncio 
sobre a venda de aparelhos 
celulares e passou a negociar 
a compra pelo WhatsApp onde 
fechou um acorde da venda de 
três celulares por R$4.600. 

O vendedor informou que 
seria necessária uma transfe-
rência por PIX, que foi realizada, 
e em seguida o jovem foi infor-

mado de que em cinco dias 
receberia os aparelhos. Porém, 
o prazo não foi cumprido e 
a vítima não conseguiu mais 
contato com o vendedor. 

Para os policiais o rapaz in-
formou que a conta do anúncio 
ainda está ativa no Instagram 
e mostrou comprovantes de 
compra e prints das conversas 
dizendo que gostaria de repre-
sentar judicialmente caso o 
golpista seja localizado. 

O caso foi registrado como 
estelionato e foi encaminhado 
para o 2º Distrito Policial.  (Co-
laborou – Bruna MARQUES)
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Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

FAMOSA  - Todo o 
encanto da 

belíssima Isabella 
Fiorentino

RETORNO - Depois de 36 anos, Faustão volta a apresen-
tar na Band o programa “Perdidos na Noite”. A estreia 
está prevista para novembro. “Perdidos na Noite” foi um 
programa de auditório brasileiro apresentado por Fausto 
Silva. Estreou em 1984 na TV Gazeta de São Paulo, sen-
do transferido para a TV Record no mesmo ano. De 1986 
a 1988, foi exibido pela Rede Bandeirantes, onde ganhou 
repercussão nacional.

OLIMPÍADAS -  Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 che-
garam ao fi m no domingo (08/08). Os atletas brasileiros 
conquistaram 21 medalhas: 7 de ouro, 6 de prata e 8 de 
bronze. Uma das medalhas de prata foi conquistada pela 
seleção brasileira de vôlei. A central Carol Gattaz, nascida 
em Rio Preto, teve um papel importante na conquista da 
medalha em sua primeira olimpíadas. 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA  - Os parabéns de hoje vão 
para a socialite Rosane Beolchi Tavares. Os melhores e 
maiores parabéns a você nesta data querida. Que seu novo 
ano seja abençoado com muita saúde, sorte, sucesso, ale-
grias e paz no seu coração. Feliz Aniversário!

GRÁVIDA- Os médicos da Clinica Duoderm, ela Dra. Ali-
ne Franzotti Chammas,  dermatologista e ele Dr. Danilo 
Chammas,  cirurgião plástico, gente de maior destaque 
na medicina, estão comemorando sucesso profi ssional e 
a vida amorosa. Aline esta gravida do segundo fi lho, que 
nasce em fevereiro, o primeiro, o pequeno Heitor, ganha 
um irmãozinho para felicidade da família amigos e do ca-
sal. Que o grande arquiteto do universo os abençoe.

NOVO VISUAL  -  Acostumada com o tom castanho em 
boa parte da sua carreira, a modelo Isabeli Fontana re-
solveu mudar o visual: agora está loira. Segundo Isabe-
li, a mudança aconteceu com o período de isolamento 
social. 

CHIQUE  -  
Toda elegân-
cia de Angela 
Gottardi

SAÚDE

Regional da APM realiza 23º Congresso Médico
A Associação Paulista de 

Medicina (APM) – Regional de 
Rio Preto realiza o 23º Congres-
so Médico do Oeste Paulista 
(CMOP) totalmente online, de 
19 a 21 de agosto de 2021. 
Nos dias 16, 17 e 18, no entan-
to, acontece o Pré-Congresso, 
também virtual.

Como nas últimas edições, 
esta 23ª edição terá como 
focos três especialidades mé-
dicas – cardiologia, endocri-
nologia e nefrologia –, cada 
qual com uma sala dedicada 
exclusivamente, possibilitando 
que as palestras ocorram simul-
taneamente em três ambientes.

Já o pré-congresso terá pa-
lestras com os temas “o futuro 
da medicina”, “telemedicina” 
e “marketing médico”. Todo o 
conteúdo ficará à disposição do 
congressista após o evento.

Como nas edições anterio-
res, este 23º CMOP será espaço 
também para a apresentação de 
trabalhos científicos pelos con-
gressistas que os inscreverem 
no site. Uma comissão julgadora 
escolherá os melhores trabalhos 
para que seus autores os apre-
sentem durante o evento.

O médico cardiologista Edu-
ardo Palmegiani, diretor cientí-
fico da APM – Regional de Rio 
Preto e presidente desta edição, 
reconhece ter a pandemia im-
posto grande desafio para a 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Leandro Colturado (esquerda), presidente da APM de Rio Preto e o diretor científico 
Eduardo Palmegiani (direita)

realização do CMOP, assim como 
todos os eventos nestes últimos 
dois anos.

“Esta realidade, no entan-
to, nos estimula ainda mais a 
promover o melhor congresso 
possível, à altura de sua história, 
para que médicos e estudantes 
compartilhem conhecimento e 
aprimorem”, afirmou Palmegiani.

A inscrição, que dá direito ao 
médico, residente ou estudante 
de medicina, de participar dos 
dois eventos é feita no site 
https://congressomedicooeste-
paulista2021.com. Há preços 
diferenciados para estudantes, 
residentes e sócios da APM / So-
ciedade de Medicina e Cirurgia. A 
programação completa também 
pode ser conferida no site.

Divulgação

VICE-CAMPEÃ VICERAL
Campanha faz 

testes grátis para 
Leishmaniose

A Secretaria Estadual de 
Saúde realiza a Campanha 
de Prevenção e Controle de 
Leishmaniose Visceral, que vai 
até o dia 17 de agosto, com o 
objetivo de conscientizar sobre 
a doença que afeta cães e seres 
humanos. A campanha ocorre 
anualmente.

Rio Preto participa da cam-
panha por meio do Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ), 
que convoca os tutores de 
animais para agendar os testes 
nesta semana, por meio do te-
lefone 3231-6494. A testagem 
é gratuita e realizada pelo CCZ, 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 16h.

Visceral -  A leishma-
niose é uma doença veto-
rial causada pelo protozoário 
Leishmania sp e transmitida 
pela picada do mosquito palha. 
É uma das seis doenças en-
dêmicas mais importantes no 
mundo, dada a sua incidência 
e alta mortalidade em pessoas 
não tratadas e crianças desnu-
tridas.

A doença não é contagiosa, 
isto é, não se transmite dire-
tamente de uma pessoa para 
outra, nem de um animal para 
outro, nem dos animais para 

as pessoas. A transmissão do 
parasita ocorre apenas através 
da picada do mosquito fêmea 
infectado. O animal hospedei-
ro, comumente cães na área 
urbana, é picado pelo mosquito 
palha que, caso infectado, pode 
transmitir a doença para os hu-
manos ou cães próximos.      

Prevenção - O con-
trole vetorial é uma importante 
medida de prevenção. Por isso, 
é importante a que se mante-
nham os quintais devidamente 
limpos, podando árvores e 
removendo resíduos de capina-
gem e folhagens, eliminando os 
ambientes favoráveis à existên-
cia do inseto.

Como prevenção em cães, 
uma das medidas é o uso da 
coleira repelente de insetos, 
que pode ser encontrada em 
lojas de artigos para pets e 
casas de rações.

Sintomas - Os princi-
pais sintomas da Leishmaniose 
nos cães são: descamação e 
úlceras da pele, pelos opacos 
e quebradiços, febre, atrofia 
muscular, fraqueza, anorexia, 
lesões oculares e nas pontas da 
orelha patas, além do aumento 
exacerbado das unhas.

Em caso de suspeita, os 
cães devem ser levados imedia-
tamente ao médico veterinário.

Da REDAÇÃO

Uma pesquisa desenvolvida 
pela Unesp/Ibilce de Rio Preto 
ficou segundo lugar na com-
petição internacional Liveness 
Detection Competition (LivDet), 
que temo o objetivo de comparar 
e classificar diferentes metodolo-
gias de detecção de impressões 
digitais vivas, a fim de coibir 
fraudes advindas de impressões 
digitais falsificadas (feitas por 
dedos de silicone, por exemplo).

Cada participante submete 
seu algoritmo, o qual é avaliado 
a partir de um grande conjun-
to de imagens de impressões 
digitais vivas e falsificadas, 
provenientes da  base de dados 
da Universidade de Cagliari, na 
Itália, referência para pesquisas 
no mundo todo sobre o tema. 
Essa competição, existente des-
de 2009, que ocorre a cada dois 
anos, sempre nos anos ímpares, 
é bastante conhecida na área de 
reconhecimento biométrico.

Dois desafios foram propos-
tos na competição deste ano. No 
primeiro desafio, considera-se 
a capacidade do método em 
detectar fraudes (verificar se as 
impressões digitais são verda-
deiras ou falsificadas) e em re-
conhecer biometrias (identificar 
indivíduos). No segundo desafio, 
além dos quesitos avaliados na 

etapa anterior, é considerada 
também a forma de represen-
tação dos dados no algoritmo 
por meio da compacidade e 
da discriminabilidade, que são 
aspectos fundamentais, os mais 
desafiadores e relevantes, para 
se garantir a alta performance 
em termos de precisão e veloci-
dade do método.

A competição de 2021 foi 
a mais disputada entre as já 
realizadas, contou com 23 par-
ticipantes (10 participantes no 
desafio 1 e 13 no desafio 2). O 
projeto apresentado pelo Ibilce 
concorreu no desafio 2. O resul-
tado da competição de 2021 foi 
divulgado no evento International 
Joint Conference on Biometrics 
(IJCB), ocorrido de 4 a 8 de 
agosto. Nesse cenário, o projeto 

ao trabalho de pesquisa até en-
tão desenvolvido, o qual passou 
a contar também com os cola-
boradores professor Luís Gustavo 
Nonato, do Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação 
da Universidade de São Paulo 
(ICMC/USP), e Monique Simplicio 
Viana, doutoranda na área da 
computação pela Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar).

O Maurílio Boaventura  e Ro-
drigo Contreras, que atualmente 
é pós-doutorando no ICMC/USP, 
ressaltam que os participantes da 
competição têm acesso às ima-
gens utilizadas na avaliação dos 
programas propostos somente 
após a realização da competi-
ção, e enfatizam que o método 
desenvolvido atinge uma taxa 
média de 97,56% de acertos 
na identificação das impressões 
digitais (se são fraudulentas ou 
não), considerando bases de 
dados de eventos realizados an-
teriormente, uma taxa de acerto 
considerada alta.

A metodologia desenvolvida 
foi baseada em modelos ma-
temáticos para reconhecimen-
to de padrões e em técnicas 
computacionais de inteligência 
artificial. O trabalho também foi 
apresentado e publicado na Inter-
national Conference on Artificial 
Intelligence and Soft Computing 
(ICASC - 2021).

Da REDAÇÃO

rio-pretense foi eleito o segundo 
melhor do mundo.

O trabalho submetido à com-
petição começou com a disser-
tação de mestrado de Rodrigo 
Conalgo Contreras, mestre em 
matemática pela Unesp de Rio 
Preto, orientado pelo professor 
Maurílio Boaventura, do De-
partamento de Matemática, e 
pela professora Inês Apareci-
da Gasparotto Boaventura, do 
Departamento de Ciências de 
Computação e Estatística. O 
título da dissertação defendida 
foi “Detecção de impressões 
digitais fraudulentas utilizando 
padrões mapeados localmente 
em multiescala”, pesquisa pu-
blicada em 2015.

Com o passar do tempo, no-
vas técnicas foram incorporadas 

Arquivo DHOJE

Ibilce tem pesquisa premiada 
internacionalmente
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A Prefeitura de São José do 
Rio Preto, por meio da 
Empro, lançou dois novos 
serviços de tecnologia: o 

“Wi-fi Livre Rio Preto”, uma rede de 
acesso livre à internet, e o aplicati-
vo “Prefeitura de Rio Preto”, que dá 
acesso a serviços remotos.

Antes do lançamento oficial, a 
rede sem fio de acesso à internet foi 
disponibilizada em vários pontos da 
cidade, o que permitiu a realização de 
testes e ajustes. Por isso, o sistema já 
tem 132 mil usuários cadastrados.

Em seu lançamento oficial, o Wi-fi 

PREFEITURA DE RIO PRETO AMPLIA WI-FI GRATUITO E 
LANÇA NOVO APLICATIVO DE SERVIÇOS ONLINE

“Wi-fi Livre Rio Preto” já está disponível 
em 71 pontos da cidade e app “Prefeitura 

de Rio Preto” oferece serviços remotos
Núcleo Digital

O aplicativo Prefeitura de Rio Preto está 
integrado à Carta de Serviços do Portal da Pre-
feitura e complementa o Atendimento Digital 
já existente no portal www.riopreto.sp.gov.br. 

Desenvolvido com tecnologia web based, 
de fácil atualização, o sistema já oferece ser-
viços que estão entre os mais procurados pelos 
munícipes. O aplicativo está disponível para as 
plataformas Android e iOS e foi previamente 

testado com um grupo de usuários. 

PRINCIPAIS SERVIÇOS:
• 2ª via do boleto do IPTU
• 2ª via da fatura do SeMAE 
• Mapa interativo Rio Preto 
• Consulta de agendamentos da Saúde 
• Cartão Nacional de Saúde 
• Resultados de exames

INTERATIVIDADE E SOLUÇÕES ONLINE

Conteúdo Patrocinado

SERVIÇOS NA PALMA DA MÃO

SINAL DE WI-FI EM TODA  
A FROTA DE ÔNIBUS

Já se tornou uma cena comum passagei-
ros acessando a internet nos 80 itinerários 
fixos do transporte coletivo em Rio Preto. 

Atualmente, são 234 veículos na frota 
regular do consórcio de empresas de trans-

porte público, 100% com sinal de wi-fi gra-
tuito. 

Na última semana foram transportados 
em média 69 mil passageiros por dia. Antes 
da pandemia, eram 102 mil.

Livre Rio Preto já está disponível em 
71 pontos da cidade, como o Termi-
nal Urbano, o Paço Municipal, praças 
centrais e as unidades de saúde. Ain-
da para este ano, serão instalados sete 
novos pontos, totalizando 18 só neste 
ano de 2021. Para 2022, a previsão é 
que 37 novos locais se tornem novos 
pontos de acesso gratuito ao serviço.

Todo o sistema é adequado à 
LGPD (Lei Geral de Proteção de Da-
dos). Por isso, no primeiro acesso, o 
usuário é direcionado a um formulá-
rio de cadastro. Os pontos onde o ser-
viço está disponível serão sinalizados 
com placas contendo a indicação de 
como fazer o acesso.
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PREFEITURA DE RIO PRETO AMPLIA WI-FI GRATUITO 
E LANÇA NOVO APLICATIVO DE SERVIÇOS ONLINE 

Da REDAÇÃO

ESPORTE

Mirassol sofre, mas vence o Botafogo em casa
O Mirassol sofreu, mas 

conquistou sua terceira vi-
tória seguida em casa neste 
sábado (14) pela Série C 
do Campeonato Brasileiro. 
Jogando com um a mais 
desde o primeiro tempo, o 
Leão bateu o Botafogo de 
Ribeirão Preto por um a zero 
e diminuiu a distância para 
entrar no G4 de sete para 
quatro pontos.

Em um primeiro tempo 
bastante pegado, quem con-
seguiu se sair melhor foi o Mi-
rassol, criando as principais 
chances de gol. Aos 18 mi-
nutos, Everton Heleno pegou 
a bola de primeira na entrada 
da área e mandou por cima 
do gol, passando perto do 
travessão. Aos 32 minutos, 
Everton Heleno cobrou falta 

colocada e o goleiro Igor Bohn 
espalmou para escanteio.

Um minuto depois, Gio-
vani arranca em velocidade 
e é derrubado por Pará na 
entrada da área. Por ser o 
último homem e se tratar de 
uma chance clara de gol, o 
árbitro expulsou o jogador do 
Botafogo. Na cobrança da 
falta, Everton Heleno parou 
novamente na defesa de Igor 
Bohn.

Mesmo com um a menos, 
o Botafogo criou a primeira 
jogada de perigo na etapa fi-
nal, com Caetano carimbando 
a trave logo aos dois minutos. 
Com os visitantes recuados, 
o Mirassol apresentava di-
ficuldades para atacar e só 
foi conseguiu o gol em uma 
jogada de bola parada. Aos 29 
minutos, Luiz Fernando cobrou 
o escanteio e Luizão desviou 

Vinicius LIMA para fazer um a zero.
Nos minutos finais, o Bota-

fogo tentou pressionar o Leão 
e quase empatou. Aos 44 mi-
nutos, Rodrigo lançou na área 
e o goleiro Edson Mardden 
precisou dividir com o atacante 
botafoguense para evitar o gol. 
Já aos 49 minutos, a defesa 
dos mandantes errou na saída 
de bola e ela sobrou para John 
finalizar de fora da área, com 
Mardden fazendo uma grande 
defesa e espalmando para 
escanteio. O Botafogo seguiu 
tentando jogar a bola na área 
do Mirassol, mas a equipe de 
Eduardo Baptista conseguiu 
segurar a vitória.

O Mirassol volta a campo 
no próximo sábado (21) para 
encarar o Figueirense, nova-
mente em casa. Já o Botafogo 
recebe o Ypiranga em Ribeirão 
Preto no domingo (22). Nos minutos finais, o Botafogo tentou pressionar o Leão e quase empatou

Marcos Freitas/Agência MIRASSOL
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Divulgação

Ranking dos PerturbadoresNÃO GOSTOU 
CANCELE A 

COMPRA

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

O Procon-SP lançou 
o ranking dos 
perturbadores 
– lista das 

empresas que ligam ou 
mandam mensagem para o 
consumidor que está inscrito 
no cadastro “Não Me Ligue”, 
desrespeitando a escolha de 
quem não quer ser receber 
ofertas de telemarketing. O 
ranking, que será atualizado 
mensalmente, tem como 
objetivo reforçar o respeito à 
legislação. 
Para proteger a privacidade 
dos consumidores paulistas 
que não querem ser 
incomodados com ofertas 
de telemarketing, o “Não me 
Ligue” foi instituído pela Lei 
Estadual nº 13.226/2008 e 

está em vigor desde 2009. 
No começo desse ano, com 
a aprovação da Lei Estadual 
nº 17.334 /2021, houve uma 
ampliação do cadastro e, 
desde março, estão incluídas, 
além das ligações (inclusive 
as automáticas ou robocalls), 
mensagem SMS ou por 
aplicativos (via Whatsapp, por 
exemplo).
Quando um consumidor 
insere seus dados no “Não 
Me Ligue”, as empresas fi cam 
proibidas de ligar ou mandar 
mensagens para buscar o 
titular da linha ou terceiro 
a fi m de fazer ofertas de 
telemarketing ou cobrança de 
qualquer natureza.
De acordo com o diretor 
executivo do Procon-SP, 
Fernando Capez, “O Ranking 
dos Perturbadores foi criado 
porque para muitas empresas 
apenas a aplicação de multas 
não tem servido pra refrear 
sua prática abusiva. Por essa 
razão, o Procon-SP pretende 
expor ao consumidor quais 
são as marcas e fornecedores 
que não têm respeito por 
ele, e continuam assediando 
e fazendo ofertas contra a 
sua vontade.” Para Capez “é 
importante o consumidor 
lembrar o nome dessas 
empresas na hora de prestigiar 
uma marca”.
Multas aplicadas
Desde 2010, 346 processos 
administrativos foram 
instaurados para apurar as 
reclamações de consumidores 
que foram incomodados com 
contatos de telemarketing 
mesmo estando inscritos no 
cadastro “Não Me Ligue”. E 
mais de R$ 250 milhões em 
multas foram aplicadas nas 
empresas que desrespeitaram 
a regra.
As empresas com mais 

processos instaurados foram: 
Claro com seis processos; 
Brasfi lter (fi ltros Europa) 
e Telefonica (Vivo), com 
cinco processos cada uma; os 
bancos BMG S/A, Bradesco, 
Banco do Brasil, Banco Pan 
e Santander, com quatro 
processos cada; a empresa 
Folha da Manhã S/A e as teles 
Nextel e Tim também com 
quatro cada. 
É fundamental que o 
desrespeito das empresas seja 
denunciado para que sejam 
apuradas as irregularidades e 
aplicadas as sanções.
Como funciona
Os consumidores paulistas 
que não querem receber 
ofertas de produtos e serviços 
ou cobranças podem fazer a 
inscrição de até cinco linhas 
telefônicas de sua titularidade 
(fi xo ou celular) no site 
do Procon-SP. Após o 30º 
(trigésimo) dia da inscrição 
no cadastro, as empresas de 
telemarketing e fornecedores 
de produtos ou serviços que 
utilizam este serviço não 
poderão fazer ligações ou 
enviar mensagens para esses 
números.
Uma vez inscrito, o número 
de telefone permanecerá 
no cadastro por tempo 
indeterminado. O consumidor 
pode fazer a exclusão da linha 
a qualquer momento e pode 
autorizar ligações de uma 
ou mais empresas das quais 
deseja receber ligações ou 
mensagens.
Desde que entrou em vigor, 
no ano de 2009, 2.988.997 
linhas telefônicas foram 
cadastradas no “Não Me 
Ligue”.
Para conferir o ranking das 
empresas autuadas e fazer seu 
cadastro acesse o site www.
procon.sp.gov.br.  

O Procon-SP Ambiental, iniciativa lançada na última quarta-
feira dia 11 de agosto,  pelo Governo do Estado visa  
combater a venda de madeira ilegal e incentivar práticas de 

consumo sustentável.
A ação de vistoria em comércios de venda de corte de madeira 
para verifi car a procedência da matéria-prima será realizada pela 
força-tarefa formada por especialistas do Procon-SP, agentes da 
Polícia Militar Ambiental e da Secretaria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente.
Participaram da reunião para defi nir estratégias de trabalho os 
coordenadores e dirigentes das instituições que integram o Procon-
SP Ambiental.
“Será uma atuação integrada voltada ao meio ambiente, fazendo 
uma frente de combate ao desmatamento irregular e clandestino 
que acontece no comércio e no transporte. Sem dúvida a força 
do Procon-SP e a atividade da polícia trarão bons resultados ao 
Estado de São Paulo”, explica Coronel Motooka, comandante da 
Polícia Ambiental do Estado de São Paulo.
As empresas que estiverem atuando de forma ilegal serão punidas 
com a ação do Procon-SP Ambiental “Essa madeira chega a São 
Paulo e é revendida em pontos de distribuição clandestinos ou 
segue para o Porto de Santos para ser embarcada para Europa, 
Estados Unidos… A Polícia Estadual Rodoviária irá fazer 
operações de interceptação dessas cargas e a Polícia Ambiental, 
a Secretaria do Meio Ambiente e o Procon-SP irão atuar 
apreendendo carga, multando e interditando estabelecimentos”, 
avisa Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.

Outras ações em defesa do meio ambiente
Além do combate à oferta de madeira ilegal, o Procon-SP 
Ambiental atuará promovendo práticas de consumo consciente e 
defesa do meio ambiente.
Fornecedores serão incentivados a expandir os pontos de coleta 
de resíduos sólidos no município de São Paulo e a criar ações para 
estimular os consumidores a fazerem o descarte adequado desses 
resíduos.
Para as empresas que assinarem termos de compromisso 
e executarem as metas na integralidade – como expansão 
de pontos de coleta de produtos, incentivos ambientais ao 
consumidor e planos de comunicação para divulgação de 
ações de conscientização ambiental – será concedido o selo de 
compromisso ambiental.
Serão oferecidos ainda cursos e ofi cinas sobre política ambiental e 
consumo sustentável pela equipe da Escola de Proteção e Defesa 
do Consumidor do Procon-SP. No site www.procon.sp.gov.br os 
interessados terão acesso a conteúdo sobre o tema. 

Procon-SP Ambiental
 inicia fi scalização 

O código de defesa do 
consumidor determina 

que você pode desistir de uma 
compra, desde que a decisão 
seja comunicada dentro do 
prazo de 7 dias a partir do 
recebimento do produto. 
Porém, não esqueça de que 
essa regra só valerá para as 
compras realizadas fora do 
estabelecimento comercial, 
ou seja, pelo telefone ou 
pela internet. Nesse prazo, 
basta informar que você 
está exercendo o direito de 
arrependimento, previsto 
pelo CDC, e que deseja 
o reembolso de todos as 
despesas pagas com a compra 
e a devolução, como o valor 
do produto, o frete, os custos 
de envio e embalagem. A 
loja ou fornecedor tem dever 
de restituir esses valores ao 
consumidor. Após os sete 
dias, a desistência da compra 
só será aceita em caso de 
defeito.
 Ao decidir pelo 
cancelamento, você deve 
comunicar a empresa sobre 
sua decisão por escrito. 
Envie carta com aviso de 
recebimento AR, WhatsApp, 
ou 0800-SAC  ou e-mail,  se 
� zer o pedido por telefone,  
peça o número de protocolo 
do atendimento, anote o 
nome da pessoa que  atendeu, 
a data e a hora do telefonema.

O site do Procon-SP passará a disponibilizar a lista das empresas 
que mais desrespeitam o cadastro “Não Me Ligue”; desde 2010, 

instituição aplicou mais de R$250 milhões em multas
Divulgação
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SinSaúde Rio Preto 
fecha Convenção 

com Sindhosp

O SinSaúde (Sindicato dos 
Empregados na Saúde) de 
Rio Preto e região fechou a 
Convenção Coletiva deste ano 
com o Sindhosp  (Sindicato dos 
Hospitais, Clínicas, Laboratórios 
e Demais Estabelecimentos de 
Saúde do Estado de São Paulo).

Segundo Reinaldo Dalur, 
presidente do SinSaúde, as 
tratativas foram complicadas, 
pois o patronal inicialmente não 
queria repor nem a inflação do 
período que foi de 7,59%.  Após 

diversos embates e a recusa de 
proposta feita pelo Sindhosp de 
2% e 3,67% foi conquistado o 
INCP (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) 7,59%.

O pagamento será feita em 
três vezes sendo 3% retroativo 
a 1º de maio, 2% a partir de 1º 
de outubro e os outros 2,59% a 
partir de 1º de janeiro de 2022.

Vale Refeição – o Vale Re-
feição será reajustado a partir 
deste mês (agosto) para R$ 
260,00 – caso o trabalhador re-
ceba atualmente valor superior 
a este estabelecido o beneficio 
será reajustado em 7,59%.

As demais cláusulas da 
Convenção anterior foram 
mantidas dentre elas Horas Ex-
tras 100%, Adicional Noturno 
40%, duas folgas compensa-
tórias para quem faz jornada 
12X36, Auxílio-Creche e es-
tabilidade pré-aposentatoria 
dentre outros.

“Eu conclamo os trabalha-
dores da Saúde para que cada 
mais vez a gente se una mais 
- através desta união a gente 
consiga - não só o índice, mas 
também um ganho real para 
cada trabalhador” finalizou 
Dalur. 

   FUNÇÃO               01/05/2021        01/10/2021                    01/01/2022
  
   Apoio                         R$ 1.291,72       R$ 1.316,81         R$ 1.349,29
  Administração             R$ 1.343,74       R$ 1.369,83         R$ 1.403,62
  Aux. de Enfermagem R$ 1.565,61       R$ 1.595,91         R$ 1.635,27
  Téc. de Enfermagem  R$ 1.774,21       R$ 1.808,66         R$ 1.853,27
 

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

Rancho de Pesca dos 
Frentistas em Cardoso
As reservas podem ser 
feitas pelo telefone do 
sindicato 17 3219-9400

O  R a n c h o  d e  Pe s c a 
dos  Fren t i s tas  no  mun i -
c íp io  de  Cardoso  (127,2 
Km de  R io  P re to )  vo l t a 
a  f u n c i o n a r  e  f i c a r  a 
d i spos i ção  da  ca tego r i a 
que  que r  um  momen to 
de  l a ze r  e  d i ve r são .

A  P r e f e i t u r a  de  Ca r-
doso  nes ta  nova  fase  de 
t r ans i ção  do  P lano  São 
Pau l o  l i be rou  a  ocupa -
ção  de  50% do  rancho . 
Com i s so  o s  f r en t i s t a s 
podem fa ze r  a  r ese r va r 

a  pa r t i r  de  ago ra .
D o s  o i t o s  r a n c h o s 

a p e n a s  q u a t r o  p o d e m 
s e r  u t i l i z a d o s  n e s t e 
m o m e n t o  s e n d o  q u e 
po r  con ta  des ta  r e s t r i -
ção  as  r ese r vas  podem 
se r  f e i t as  apenas  pe los 
f r en t i s tas  sóc ios  sem a 
p o s s i b l i d a d e  q u e  c o n -
v i d a d o s  n e s t a  f a s e  d a 
reabe r tu ra .

O  s i nd i ca l i s t a  sa l i en -
ta  que  as  r ese r vas  de -
vem se r  f e i t a s  e xc l u s i -
v a m e n t e  p o r  m e i o  d o 
te le fone do s ind ica to  17 
3219-9700.

A c e s s e  d o  s i t e  d o 
s ind icato :

w w w. s i n p o s p e t r o r i o -
p re to . com.b r  DESCANSO - Cardoso

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

Sindalquim
Entrega dos brindes do Dia dos Pais

A entrega dos brindes comemorativos ao Dia dos Pais feita 
pela diretoria do Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Fabricação do Álcool, Químicas e Farmacêuticas) 
continua acontecendo nos próximos dias, faltando somente a 
entrega para trabalhadores do setor Químico.

Expectativa - Cerca de 8 mil canecas devem ser entregues 
até o final da campanha. Isso porque não somente os papais 
estão recebendo o brinde, mas sim todos os homens que fazem 
parte das quatro categorias representadas pelo sindicato.

São dezenas de empresas do setor Químico de médio e 
pequeno porte e por conta disto a finalização da entrega devem 
durar mais alguns dias. 

Sindalquim

BRINDE  - Trabalhadores receberam brindes 

PROMOÇÃO: Mês do dos Pais 
Sincomerciários Rio Preto

O Sincomerciários 
(Sindicato dos 
E m p r e g a d o s 

no Comércio) abriu 
uma nova promoção 
para os associados da 
entidade desta vez 
exclusivamente para os 
papais em comemoração 
ao Dia deles celebrado 
no mês de agosto.

Todos os 
comerciários titulares 
sócios e os sócios-

usuários poderão participar da promoção – para 
concorrer os mesmos deverão realizar durante todo 
o mês de agosto qualquer tipo de procedimento no 
Salão de Beleza Masculino (corte de cabelo ou barba) 
– ao utilizar o salão o papai receberá um cupom para 
participar de um sorteio que vai acontece no final de 
mês de agosto.

Prêmios – serão três papais que serão premiados, 
sendo o 1º prêmio um Vale Compras no valor de 
R$ 500,00 – o 2º uma Caixa Térmica e o 3º um Kit 
Churrasco.

O Salão fica no Centro de Benefícios do 
Sincomerciários na Rua Luiz Antônio da Silveira, 
717, Boa Vista, o telefone para o agendamento dos 
procedimentos é o 17 3214-7171 ou 3214-7172. 

Funcionamento - de terça a sexta-feira das 8h00 às 
20h00 e aos sábados das 8h00 às 18h00.

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

 Salão de Beleza e 
Barbearia  dos Motoristas

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-
-feira é das 8 às 18 horas. E aos sábados das 8 às 12 
horas. 

Protocolos - todos os protocolos e higienização es-
tão sendo feito no local para resguardar a saúde dos 
associados e dos funcionários do sindicato. 

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

Nossa Senhora da Paz:
Com propostas na casa dos 
R$ 19 milhões novela pode chegar 
ao fim depois de duas décadas

A novela envolvendo a venda do Hospital Nossa Senhora da 
Paz que vem se arrastando há quase duas décadas pode ter 
um ponto final– a Justiça do Trabalho definiu a venda judicial 
do prédio.

Na semana passada duas propostas foram apresentadas a 
primeira na última quarta-feira (11) por um comerciante morador 
de um condomínio na Zona Leste de Rio Preto – o valor ofertado 
para a compra foi de R$ R$ 19.000.000,00. O pagamento se-
ria feito da seguinte forma: R$ 5.700.000,00 de entrada e R$ 
13.300.000,00em 30 parcelas mensais de R$ 443.333,00.

No dia seguinte quinta-feira (12) uma empresa do bairro 
Jardim Paulista da cidade de São Paulo fez uma proposta de 
compra no valor de R$ 19.620.000,00 – com entrada de R$ 4 
milhões, mais 5 vezes de R$ 550.000,00 e outras 24 parcelas 
de R$ 536.250,00. 

O valor mínimo inicial pelo prédio era de R$ 23.544.000,00 
– que corresponde a 60% da avaliação total do imóvel (R$ 
39.240.000,00). Como não houve propostas com estes mon-
tantes outros valores foram analisados – onde o valor mínimo não 
poderia ser inferior a 50% da avaliação total do imóvel – com isso 
o novo valor mínimo passou a ser de R$ 19.620.000,00 - valor 
esse alcançado na segunda proposta. 

Por conta das propostas terem sido feitas após o prazo limite 
determinado inicialmente pela justiça que venceu às 18 horas 
do dia 10 de agosto a decisão final deve ser feita pela justiça 
nos próximos dias. 

Segundo Flávio Tomé, advogado trabalhista que representa 
um grupo majoritário dos mais de 300 ex-funcionários a valor 
das ações é de aproximadamente R$ 16 milhões. 

O imóvel que tem aproximadamente de 12.030 m² de ter-
reno e área construída de 9.295 m² e fica localizado em região 
valorizada de Rio Preto na Avenida Anísio Haddad.

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


