
Setores ligados ao turismo acreditam 
em aquecimento já em setembro

EXPECTATIVA

GCM detém 
dois homens 
pichando o  

Museu de Arte  
Primitivista
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GRATIDÃO E HOMENAGEM  Servidores da UPA e do Postão de Mirassol são homenagea-
dos com cartas escritas à mão pelos alunos do Colégio Artemaior em gratidão à dedicação desses 
profissionais no combate à covid-19. Pág.A5

PM atende 
duas tentativas 
de homicídio 
por facada

Na última sexta-feira, dois 
homens foram atacados com 
faca. Em um dos casos, a sus-
peita é que sua companheira 
tenha desferido os golpes. No 
segundo caso, a genitora in-
formou que a motivação da 
agressão seria uma acusação do 
envolvimento da vítima em um 
estupro.                 
                       Pág. A6
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INAUGURADO Pet Park Matheus Pinoti Massucatto ocupa uma área de mais 
de 8 mil metros quadrados e abriga brinquedos atrativos para pets e crianças

ques .............................................. 
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Papai, você é meu herói, meu 
companheiro, obrigada por ser esse paizão 

que você é!
“

”Da filha, Lívia Oliveira Aiello para o pai, Venâncio Aiello

MÊS DOS PAIS 

O setor precisou tomar atitudes emergenciais, já que ficaram à beira do colapso, não só aqui em nossa região, mas em todo o país. Além de lançar 
mão de programas de afastamento criado emergencialmente pelo governo, também houve a necessidade de injetar capital, seja de recursos próprios ou 
empréstimos, além de diminuir drasticamente o quadro de funcionários, afirmou Paulo Silva, presidente do Sinhores . Pág. A2

Mirassol 
antecipa 
vacinação 

para 17 anos

Schmitt quer 
realocação de 
ambulância 
para UBSF 

Câmara vota 
limite de 

decibéis para 
buzina do trem
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Camada de ozônio 
e flagelos do 
Apocalipse

Ao comentar em meus artigos sobre a camada de ozônio do 
planeta, prometi voltar ao assunto, intrinsecamente ligado à nossa 
sobrevivência, visto que ela nos abriga dos raios nocivos à vida hu-
mana. E inicio citando trecho de reportagem da ONU News:

“O buraco de ozônio na Antártida atingiu recordes no ano passado, 
mas fechou no final de dezembro após uma temporada excepcional. 
(...) A Organização Meteorológica Mundial, OMM, explicou que o 
buraco de ozônio esse ano foi o mais duradouro e um dos maiores 
e mais profundos desde o início do monitoramento da camada de 
ozônio há 40 anos. 

“(...) Em contraste, em 2019, o buraco tinha sido pequeno e de 
curta duração. A chefe da Divisão de Pesquisa Ambiental Atmosférica 
da OMM, Oksana Tarasova, disse que uma ‘ação internacional con-
tínua para fazer cumprir o Protocolo de Montreal sobre os produtos 
químicos que destroem a camada de ozônio’ é necessária. Segundo 
ela, ‘ainda há substâncias danosas da camada de ozônio suficientes 
na atmosfera para causar a destruição da camada anualmente.’

“(...) O Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem 
a Camada de Ozônio, de 1987, previa medidas para controlar a 
produção e o consumo global de produtos químicos prejudiciais à 
camada. Com base no desenvolvimento científico, o Protocolo definiu 
o controle de cerca de 100 produtos químicos de diversas categorias.  

“Desde a sua proibição, a camada de ozônio tem se recuperado 
lentamente e os dados mostram uma tendência de diminuição 
da área do buraco de ozônio, sujeita a variações anuais. A última 
avaliação da OMM, emitida em 2018, concluiu que a camada de 
ozônio está no caminho da recuperação. Até 2060, a atmosfera 
deve retornar aos valores do ozônio sobre a Antártida, no patamar 
anterior aos anos de 1980”.

Uma esperançosa notícia que certamente merece contínuos 
estudos e análises dos especialistas no tema. Acompanhemos os 
acontecimentos sem perder de vista que muito ainda precisa ser 
feito — conforme o “alerta vermelho” disparado pelo IPCC-ONU — 
para ficarmos livres desse tormento.

Os Sete Flagelos e ação humana
Chamou a atenção dos meus leitores a similitude da mensagem 

do Apocalipse de Jesus, no Quarto Flagelo, 16:8 e 9, com o tema 
em questão: 

“O quarto Anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado 
afligir os homens com calor e fogo. Com efeito, os homens se quei-
maram com o intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus que 
tem a autoridade sobre estas pragas, e não se arrependeram para 
lhe darem glória”.

Uma linguagem profética de há quase dois mil anos que diz 
muito dos tempos atuais. Apesar do conhecimento que se têm dos 
efeitos nocivos de uma exposição exagerada ao sol, há quem isso 
não reconheça (que significa “ranger os dentes contra Deus”) e se 
coloque entre os que poderão desenvolver, por exemplo, câncer de 
pele, catarata ou outras doenças.

Avisos do Supremo Criador
Trago, por oportuno, trecho de improviso radiofônico, de 1991, 

com a análise dos Sete Flagelos, na série “A Instituição dos Diá-
conos”, que apresentei nas aulas do Apocalipse de Jesus para os 
Simples de Coração:

(...) Advertiu um mentor das Claridades Divinas que — “Se a 
semeadura é livre, a colheita é obrigatória”. Daí entendermos o 
porquê dos Sete Flagelos, citados nos capítulos 15 e 16 do Apoca-
lipse. Trata-se da vindima de uma semeadura irresponsável. Paulo 
Apóstolo aconselhou, em sua Epístola aos Gálatas, 6:7: “Não vos 
deveis enganar, porque Deus não se deixa escarnecer; aquilo que o 
homem semear, isso mesmo terá de colher”.

Vamos ao versículo primeiro do capítulo 15 da Revelação de 
Jesus segundo João — Os Sete Flagelos: “E vi no céu outro sinal 
grande e admirável, sete Anjos que tinham os sete últimos flagelos, 
pois com estes se consumou a Cólera Divina”.

Um sinal do céu já é algo muitíssimo significativo. Mas João faz 
questão de ressaltar que este outro sinal é grande e admirável. É 
como a nos chamar a atenção para o fato de que não podemos andar 
distraídos diante do que nos poderá sobrevir, pois a manifestação 
celeste é realmente grandiosa, admirável mesmo: nada menos do 
que Sete Anjos traziam os Sete Flagelos, que eram os últimos da 
série de coisas graves — por que não dizer terríveis? — que nós, 
seres humanos, fomentamos pelos milênios, tais como os males 
causados à camada de ozônio, muito mais prejudiciais do que 
pode imaginar a humanidade desatenta, principalmente os jovens, 
tão esperançosos no futuro; porém, em sua maioria, distraídos dos 
avisos do Supremo Criador de todos nós.

O exemplo do telhado
Para ilustrar essa realidade realmente apocalíptica, criada pelos 

homens e não por Deus, é como se, levianamente, tivéssemos der-
rubado o telhado de nossa casa e exposto a família e nós próprios 
às intempéries, em um clima já afetado pela irresponsabilidade 
de seres gananciosos. Só que o “aguaceiro” que cai do Cosmos, 
atravessando o telhado aberto no topo atmosférico da Terra, deixa 
passar coisas piores que chuva, mesmo quando ácida. Aí está algo 
sobre a ação dos Sete Flagelos, provocados pela nossa incúria, 
que reforça a validade dos alertamentos divinos contidos no Livro 
das Profecias Finais. Exemplo disso temos na descrição do Sétimo 
Flagelo, capítulo 16, versículo 21 do Apocalipse: 

“Também desabou do céu sobre os homens grande chuva de 
pedras que pesavam cerca de um talento; e, por causa do flagelo 
da saraivada, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu 
tormento (causado pelos próprios seres humanos) era sobremodo 
grande”.

José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

O número de reservas de 
quartos de hotéis em Rio Preto 
sofreu uma drástica redução 
durante a pandemia. O Sinho-
res (Sindicato dos Hotéis, Ba-
res, Restaurantes e Similares) 
estima que houve uma dimi-
nuição de 40%. A expectativa 
é de que com a diminuição 
das restrições o setor consiga 
iniciar a retomada.

“O setor precisou tomar 
atitudes emergenciais, já que 
ficaram à beira do colapso, 
não só aqui em nossa região, 
mas em todo o país. Além de 
lançar mão de programas de 
afastamento criado emergen-
cialmente pelo governo, tam-
bém houve a necessidade de 
injetar capital, seja de recursos 
próprios ou empréstimos, além 
de diminuir drasticamente o 
quadro de funcionários”, afir-
mou Paulo Silva, presidente 
do Sinhores.De acordo com 
Paulo, o setor deverá começar 
a aquecer a partir de setembro 
e não só os hotéis serão bene-
ficiados com o turismo, e sim 
bares e restaurantes. “Mais 
visitantes na cidade, são mais 
clientes para bares e restau-
rantes. Trazer pessoas para a 
cidade é sempre muito neces-
sário. Ainda mais com toda a 
estrutura que temos de turismo 
receptivo. Estamos totalmente 
preparados para receber esses 
turistas”, comentou.

“Os setores ligados ao tu-
rismo sofreram muito nessa 
pandemia, pois muitas pessoas 
deixaram de viajar para ficar 

Com queda de 40% das reservas, hotéis 
esperam retomada a partir de setembro
Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

HOTELARIA

em casa. Com a diminuição das 
restrições, certamente teremos 
um crescimento, mas para re-
tomar ao mesmo patamar de 
antes da pandemia, acredito 
que só no segundo semestre 
de 2022”, afirmou Jorge Luís de 
Souza, secretário de desenvol-
vimento econômico e negócios 
do turismo.

Segundo o secretário, con-
gressos e eventos são os que 
mais atraem visitantes na ci-
dade, além do setor de saúde. 
“Por Rio Preto ser um polo de 
saúde, muitas pessoas procu-
ram tratamento e cirurgias mais 
complexas aqui. Fora isso, cer-
ca de 30 mil pessoas de outras 
cidades da região passam em 
Rio Preto por dia, seja para ir 
nos shoppings, seja para ir no 
ambulatório do HB”, comentou.

Apostando na retomada do 
turismo, a empresa Atlantica 
Hospitality Internacional inau-
gurou um novo hotel na cidade, 
chamado de Comfort Suites. “O 
setor imobiliário resistiu de for-
ma surpreendente à pandemia, 
ganhou destaque e alavancou 
a economia de muitas cidades, 

como Rio Preto. Estamos com 
uma boa expectativa para a 
região, com o avanço da vaci-
nação e a tendência de uma 
procura maior de turistas por 
hospedagens em cidades do in-
terior”, afirmou Fernanda Ram-
pin, Gerente Geral do Comfort 
Suites São José do Rio Preto.

ARTIGO

“O setor precisou tomar atitudes emer-
genciais, já que ficaram à beira do colapso, 
não só aqui em nossa região, mas em todo 
o país. Além de lançar mão de programas de 
afastamento criado emergencialmente pelo 
governo, também houve a necessidade de 
injetar capital, seja de recursos próprios ou 
empréstimos, além de diminuir drasticamen-
te o quadro de funcionários, afirmou Paulo 
Silva, presidente do Sinhores

Divulgação

Estiagem e incêndios preocupam nas 
próximas semanas, afirma Agricultura

Além de deixar um rastro 
de destruição, os incêndios 
afetam negativamente o clima 
e a saúde dos seres vivos. 
Os técnicos da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, através 
do Secretário Itamar Borges, 
atuam junto aos produtores 
rurais para evitar sinistros e 
reduzir danos.

As orientações vão desde 
contatos diretos, até matérias 
veiculadas nas mídias impres-
sa, televisão e rádios, assim 
como podcasts via WhatsApp e 
a divulgação em redes sociais 
da Pasta e de seus órgãos, 
como a Coordenadoria de 
Desenvolvimento Rural Sus-
tentável (CATI/CDRS).

Os incêndios acontecem 
com maior frequência em 
propriedades rurais que ficam 
às margens das estradas, 
onde qualquer ponta de cigarro 
jogado inescrupulosamente 
pode vir a causar estragos de 
maiores proporções, devido ao 
mato estar muito seco nesta 
época e ser material de fácil 
combustão.

Alguns incêndios têm ori-
gem criminosa, outros por 
raios, ou ainda por descuido 
na limpeza de terrenos; até 
um caco de vidro, uma lata, 
um pedaço de metal podem 

provocar o início do fogo que, 
sem controle, pode avançar 
e consumir grandes áreas de 
plantações ou matas.

“Este ano, com certeza, 

na prevenção às queimadas”, 
afirma o engenheiro agrônomo 
Andrey Vetorelli, da CATI/CDRS 
Regional de Rio Preto, uma das 
regiões que sofrem bastante 
com as estiagens e com as 
queimadas intencionais, em 
especial em áreas de cana-
-de-açúcar e pastagens, muito 
presentes na região.

De acordo com os dados 
da Operação Corta Fogo, em 
2020, 111.295 hectares fo-
ram atingidos por incêndios 
no Estado de São Paulo. Essa 
área queimada resultou na 
emissão de cerca de sete mil 
toneladas de gases de efeito 
estufa e 415 mil toneladas de 
poluentes atmosféricos. Foi o 
segundo ano com mais focos 
de incêndios (6.123) desde 
2010 (7.292 focos). No ano 
passado, os incêndios crimi-
nosos foram causadores de 
prejuízos materiais e ambien-
tais tanto na área rural, como 
na urbana.

Campanha - No início de 
junho, a Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento passou a 
atuar junto à Associação Brasi-
leira do Agronegócio da Região 
de Ribeirão Preto (Abag/RP) e 
aos produtores rurais na Cam-
panha de Conscientização, 
Prevenção e Combate aos 
Incêndios.

Da REDAÇÃO Divulgação

está sendo ainda mais com-
plicado devido às represas 
estarem com níveis baixos, os 
poços já vazios, então é preciso 
ainda mais atenção do produtor 

FALTA DE CHUVA
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 Pet Park “Matheus Pinoti 
Massucatto” é inaugurado

O Pet Park de Rio Preto foi 
inaugurado neste sábado (21), 
com adesão em massa da po-
pulação e muitos cães. Estive-
ram presente o Prefeito Edinho 
Araújo, a vereadora Cláudia de 
Giuli, vereador Pedro Roberto, 
Renato Pupo e Jean Charles, 
além de outras autoridades.

O espaço é destinado exclu-
sivamente aos cães e família, 
com brinquedos e atrativos para 
os animais e para as crianças. 
O objetivo, além do bem-estar 
e saúde animal, é também usar 
o espaço para feiras de adoção, 
castração e vacinação.

A área, de 8.200 metros 
quadrados, fica na Avenida 
Philadelpho Neto, ao lado da 
Emurb, empresa responsável 
pela manutenção e adminis-
tração do local. O horário de 
funcionamento será de quarta a 
domingo, das 7h às 10h e das 
16h às 20h.

O Prefeito Edinho Araújo dis-
cursou durante a inauguração e 
disse que é a realização de um 
sonho. “Rio Preto caminha para 
ser referência nacional no bem-
-estar animal. Não medimos 
esforços para fazer o melhor a 
estes animais que não falam, 
mas merecem ser tratados com 
muito respeito e amor”.

O Pet Park conta com al-
gumas normas, para organi-
zação e segurança dos pets e 
visitantes, como obrigação de 
vacinação dos cães, estarem 
vermifugados e com o contro-
le de pulgas e carrapatos em 
dia. Não é permitido deixar os 
cachorros sozinhos dentro do 
espaço, bem como também é 
proibida a entrada de filhotes 
com menos de seis meses.

Não é permitida a entrada 
de alimentos de qualquer ori-
gem e rações dentro do espaço, 
cadelas no cio e levar brinque-
dos de casa para os cachorros. 
As fezes dos animais deverão 
ser recolhidos pelo tutor em 
sacos plásticos e os cães das 
raças Pit Bull, Mastim Napo-
litano, Rottweiler, Doberman 
e Bull Terrier deverão ir com 
focinheiras e acompanhados de 
um maior de 18 anos.

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Andressa ZAFALON

O vereador Robson Ricci, 
com base no artigo 173 do 
regimento interno da Câmara, 
solicitou o estudo para a cons-
trução de escola, creche e UBS 
(Unidade Básica de Saúde) no 
bairro Residencial Santa Ana, 
em Rio Preto.

No texto da indicação - 
protocolada nesta terça-feira 
(17) - Ricci indica até o local, 
que seria um terreno triangular 
localizado entre as Ruas José 
Castilho e José Castro, com 
a Avenida Antônio Antunes 

Ricci pede estudo para cosntrução de 
escola, creche e UBS no Santa Clara

Ambulância deslocada para atendimento 
na pandemia volta a ficar em distrito

A ambulância da UBSF do 
Distrito de Engenheiro Schmitt 
foi deslocada para o Centro de 
Remoção de Rio Preto para 
atender a demanda que au-
mentou devido à Covid-19, no 
entanto, o subprefeito Jeferson 
Marascalqui disse ao DHoje 
que “gentilmente a Secretaria 
de Saúde vai realocar a ambu-

lância no Distrito”.
“Conversamos com a Saú-

de, para que novamente a 
ambulância volte a ficar em 
Schmitt e nosso pedido será 
atendido, porque agora a ques-
tão do Covid-19 abaixou”, expli-
cou o subprefeito.

Jeferson ainda ressaltou que 
assumiu a subprefeitura em 
2021 e desde então a ambu-
lância já não estava mais lá, por 

isso, não soube dizer há quanto 
tempo este serviço foi retirado 
do Distrito. “Provavelmente 
dentro de 15 dias a ambulância 
volte. A Saúde ainda vai me 
retornar, mas já está tudo enca-
minhado, inclusive com ofício”.

A assessoria de imprensa 
da Secretaria de Saúde de Rio 
Preto informou que “ainda está 
em análise na Secretaria”.

O vereador Paulo Pauléra 

fez uma indicação pedindo que 
este serviço retorne ao Distrito, 
alegando que a ambulância é 
essencial para o atendimento 
dos munícipes, pois realizam 
todos os trabalhos de remoção e 
atendimentos necessários para 
garantir a saúde e integridade da 
população. “Sendo assim, é de 
extrema urgência que seja reali-
zado o retorno da ambulância”, 
finaliza Pauléra.

Andressa ZAFALON 

Júnior.
Ricci explica que no bairro 

não existe nem escolas e cre-
ches, portanto, os moradores 
tendem a se locomover para 
outros bairros que são de lon-
ga distância. “Tudo piora com 
a falta de uma UBS também, 
dificultando o acesso dos mo-
radores que estão à procura da 
saúde e outros tratamentos”, 
ressalta o vereador.

Por Lei, a Prefeitura tem 
até 30 dias para responder a 
indicação do vereador.

O espaço é des-
tinado exclusiva-
mente aos cães e 
família, com brin-
quedos e atrativos 
para os animais e 

para as crianças. O 
objetivo, além do 

bem-estar e saúde 
animal, é também 
usar o espaço para 
feiras de adoção, 

castração e 
vacinação.

A área, de 8.200 metros 
quadrados, fica na 
Avenida Philadelpho 

Vereador pede que GCM reforçe 
a ronda escolar em bairros

O vereador Celso Peixão 
protocolou uma indicação para 
que a Prefeitura de Rio Preto, 
através da GCM (Guarda Civil 
Municipal), reforce a segurança 
nas escolas, creches e núcle-
os educacionais, por meio da 
Ronda Escolar.

No documento, o vereador 
especificou os bairros Vila 
Toninho, Cristo Rei, Caic I e II, 
Estância Santa Catarina, Cida-
de Jardim, Soraia, São Judas 
Tadeu, Vitória Régia, Roma-
no Calil, Amoras, Engenheiro 
Schimidt, Parque Residencial 
Lealdade e Amizade, Estância 
Alvorada e Navarrete.

Segundo o texto da indica-
ção, há previsão de retorno das 
aulas em setembro, por isso, 
necessita-se retornar as Ron-
das Escolares, visando levar 
segurança aos alunos, funcio-
nários, professores e direção 
das escolas, creches e núcleos 
educacionais e tranquilidade 
aos pais e responsáveis.

“A presença constante de 

membros da Guarda Municipal 
trará mais segurança e impe-
dirá que pessoas estranhas ao 
dia a dia escolar atrapalhem e 
causem transtornos, tumultos 
e conflitos nas unidades esco-
lares e tudo aquilo que coloca 
em risco a vida das crianças, 
adolescentes e profissionais 
que estão diariamente desen-
volvendo suas atividades nas 
unidades escolares”, comenta 
Peixão.

Vale ressaltar que já ocorre-
ram atos de vandalismo, furtos 

e reclamações com tráfico no 
entorno das escolas e creches. 
“Essas situações afligem a todos 
que lá estão refletindo em inse-
gurança e afetando a saúde pelo 
medo que estas práticas crimi-
nosas trazem nas pessoas que 
se tornam vítimas de meliantes”, 
conclui.

O DHoje entrou em contato 
com a assessoria da Secretaria de 
Educação, para saber quantas 
unidades escolares já sofreram 
vandalismo em Rio Preto, no 
tanto, não obtivemos retorno.

ANDRESSA ZAFALON

INDICAÇÃO

Andressa ZAFALON
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Buzina do trem, eventos clandestinos 
e abertura de créditos estão na pauta

A Câmara de São José do 
Rio Preto realiza a 31ª sessão 
ordinária na próxima terça-feira 
(24/08), com dez projetos em 
pauta.

Entre eles, está o projeto 
de Lei Complementar do ve-
reador Bruno Moura (PSDB), 
em segunda discussão, que 
impõe um limite de decibéis 
para a buzina do trem no pe-
rímetro urbano.

Projeto de Lei Comple-
mentar do vereador Elso Dri-
go Filho (Psol), também em 
segunda discussão, dispõe 
sobre o Centro Integrado de 
Educação, Ciência e Cultura 
“Dr. Aziz Ab’Saber” – CIECC.

Três projetos de Lei do 
Poder Executivo serão votados 
nesta sessão. Os vereadores 
votam mérito da proposta 
que retifica grafia de nome 
da rua Hitler Fett. Além disso, 
será discutida a legalidade 
de projeto para abertura de 
Crédito Adicional Especial e 
de Crédito Adicional Suple-
mentar ao Orçamento Fiscal 
do Município, no valor de 
R$212.500,00.

Também em primeira dis-
cussão, será votado projeto 
para abertura de Crédito Adi-
cional Especial ao Orçamento 
Fiscal do Município, no valor 
de R$1.250.000,00, confor-

me convênios celebrados com 
o Estado para aquisição de 
Caminhões Pipa destinados 
ao combate e prevenção a 
incêndios e caminhões para 
coleta seletiva.

Ainda nesta sessão, os 
vereadores analisam proposta 
de Renato Pupo (PSDB), em 
segunda discussão,  que visa 
aumentar o rigor das normas 
preventivas e dar mais efi-
cácia ao combate de festas 
e eventos clandestinos, que 
provocam aglomerações de 
pessoas durante a pandemia.

Será analisado o mérito 
da proposta de Pedro Roberto 
(Patriota), que obriga a divul-
gação de dados da execução 
de contratos de terceirização 
de mão de obra firmados por 
todos os órgãos e entidades 
públicas municipais, em seus 
respectivos sites oficiais.

Também na pauta, projeto 
de Lei do vereador Elso Drigo 
Filho (Psol) inclui a “Parada do 
Orgulho LGBTQIA+” no Calen-
dário Oficial do Município.

A vereadora Cláudia de Giuli 
(MDB) apresenta dois projetos, 
que serão votados na legalida-
de: projeto de Lei que dispõe 
sobre a obrigação do uso de 
coleira em vias públicas, lo-
gradouros ou locais de acesso 
público de animais domésticos 
e projeto de Resolução que ins-
titui o título de Empresa Amiga 
dos Animais no Município.
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Três projetos de Lei do Poder Executivo serão 
votados na sessão de terça-feira (24)

CÂMARA DE RIO PRETO

pelo setor competente”.
Ainda de acordo com a 

nota, atualmente, as UPAs 
que dispõem de atendimen-
to pediátrico são a Tangará 
(atendimento misto – sín-
drome respiratória e não 
respiratória) e a Norte (não 
respiratória).

 “Na segunda-feira (23), 
quando o atendimento de 
demanda espontânea de ur-
gência recomeçar, também 
haverá atendimento em pe-
diatria”, ressalta a assessoria.

Moradores de diversos 
bairros, principalmente do 
bairro Vila Toninho, em Rio 
Preto, recorreram ao vereador 
Celso Peixão para pleitearem 
que as UPAs (Unidade de 
Pronto Atendimento) tenham 
atendimento de emergência 
24h com médicos pediatras.

O vereador fez duas indi-
cações, uma envolvendo to-
das as UPAs da cidade e outra 

só para o bairro Vila Toninho. 
“Entre as especialidades mé-
dicas, muitas das solicitações 
que chegam até mim é para 
que nas UPAs haja o atendi-
mento médico pediátrico 24 
horas”, explica o vereador.

Segundo Peixão, muitas 
unidades de saúde estavam 
direcionadas para o atendi-
mento aos casos de Covid-19 
e agora está se normalizando 
com a diminuição de casos e 
internações.

No caso do bairro Vila Toni-

nho, Peixão ressalta que “pelo 
motivo de não ter o atendimen-
to de pediatria na emergência, 
os pais são obrigados a se 
deslocar para outras UPAs da 
cidade para conseguir o aten-
dimento de seus filhos”.

A reportagem entrou em 
contato com a assessoria de 
imprensa da Secretaria de 
Saúde de Rio Preto, para saber 
da possibilidade deste pedido 
do parlamentar ser atendido, 
no entanto, por nota, foi res-
pondido que “será analisado 
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Moradores recorrerm a vereador  
para ter pediatra 24h nas UPAs
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COMEMORAÇÃO -  101 anos Rio Preto Automóvel Clube

ENLACE- DO belo casal de namorados: ela, Ariel, moça 
lindíssima, e ele, Matheus, jovem garboso, se uniram em 
uma cerimônia de casamento com festa íntima na resi-
dência dos pais dele, Heitor e Ana Cristina Jalles Gui-
marães, respeitando todas as normas da Secretaria  de 
Saúde contra a epidemia . Felicidades ao casal.

DESTAQUE -  Os médicos da Clínica Duoderm, Drª Ali-
ne Franzotti Chammas, Dermatologista, e Dr Danilo 
Chammas, Cirurgião Plástico, são profissionais de muito 
destaque na medicina em Rio Preto. Aline tem um con-
sultório de primeiro mundo. Eles estão comemorando 
sucesso  profissional e a vida amorosa. Aline está grávi-
da do segundo filho que nasce em fevereiro. O primeiro, 
o pequeno Heitor, ganha um irmãozinho para felicidade 
da família e dos amigos do casal. Que o grande arquiteto 
do universo abençoe.
VITÓRIA  - A equipe de vôlei do Brasil conquistou o segun-
do lugar na Olimpíada de Tóquio e trouxe para o país a me-
dalha de prata. Carol Gattaz foi recebida com muita euforia 
pelos amigos e pela imprensa em Rio Preto nessa última 
semana.

NOVIDADE NA CIDADE - Inauguração do Hyatt Place 
de Rio Preto no Shopping Iguatemi. Fátima Cruz apro-
veitou a hospedagem no 7º andar para assistir Progra-
ma Amaury Jr Rede TV.

LITERATURA  -  O Livro “João Roberto Antonio História e 
Memórias ”, publicado em 2019, fez muito sucesso. A obra 
conta a passagem de João Roberto até chegar ao cargo de 
professor de medicina de Rio Preto. João Roberto é impor-
tante e um ótimo profissional. Fazendo congresso, ele já 
trouxe dermatologistas do Brasil todo na cidade. 

Mirassol inicia construção de mais uma quadra poliesportiva e academia ao ar livre
A Prefeitura de Mirassol, 

por meio dos departamentos 
de Esporte e Lazer, Obras 
e Serviços Municipais, ini-
ciou na semana passada 
as obras de construção de 
uma quadra poliesportiva de 
areia e uma academia ao 
ar livre num terreno público 
localizado no bairro Cohab I. 

Os trabalhos foram acompa-
nhados de perto pelo diretor 
de Esportes, Wander Luis de 
Oliveira, o Wandinho, e o ve-
reador Nando Nogueira.

A instalação do equipamen-
to esportivo atende uma reivin-
dicação antiga dos moradores 
do bairro, que estavam preocu-
pados do local se transformar 

num ponto de descarte de lixo 
e entulho.

“A quadra de areia, que vai 
dar oportunidade da população 
praticar esportes como o vôlei 
de areia e o futvôlei, deve ficar 
pronta até o final de setembro, 
enquanto que a academia ao 
ar livre deve ser entregue até 
o início de janeiro”, explicou 

Wandinho. “Quando o equipa-
mento estiver pronto, Mirassol 
contará com quatro quadras 
públicas de areia para atender 
a população”, acrescentou.

“Ficamos muito contentes 
com a utilização deste espaço 
público para promover saúde 
e lazer aos nossos munícipes”, 
destacou Nando Nogueira.
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A Prefeitura de Mirassol, por 
meio do Departamento Munici-
pal de Saúde (DMS), antecipou 
a vacinação contra o Covid do 
grupo de jovens 17 anos sem 
comorbidades. O atendimen-
to tem início nesta próxima 
segunda-feira (23) em dois 
pontos do município: Centro 
de Saúde, também conhecido 
como Postão, das 8h às 19h, 
e na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do bairro Cohab II, das 
8h às 16h.

A vacinação é feita apenas 
para os moradores de Mirassol 
e por isso a importância de 
um documento com foto e a 
apresentação do comprovante 
de residência. Importante o 
jovem estar acompanhado por 
um responsável no momento 
da vacinação.

Para fins de vacinação con-
tra a Covid-19, entende-se 
como responsável legal pelo 
adolescente: Pai, Mãe ou quem 
detiver a guarda e Familiar 
adulto com quem o adolescen-

Mirassol vacina jovens de 17 
anos sem comorbidades 
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A vacinação é feita apenas para os moradores de Mirassol e por isso a importância de 
um documento com foto e a apresentação do comprovante de residência.

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) solici-
tou à farmacêutica Janssen in-
formações sobre o andamento 
dos estudos do laboratório que 
tratam de doses de reforço ou 
revacinação contra o novo co-
ronavírus. A agência informou 
na noite dessa sexta-feira (20) 
que a intenção é saber se há 
dados científicos ou regulató-
rios que possam subsidiar a 
questão.

A agência também solicitou 
que a empresa agende uma 
reunião com os técnicos da 
Anvisa para discutir dados que 
possam estar disponíveis e 
também estudos em andamen-
to, cronogramas e resultados 
interinos.

A vacina da Janssen possui 
esquema de uma dose e está 
autorizada para uso emergen-
cial no Brasil. Na última quin-
ta-feira (19), a Anvisa realizou 
uma reunião com a Pfizer para 
solicitação semelhante.

Anvisa pede 
à Janssen 

informações 
sobre dose 
de reforço

AMANHÃ

te reside habitualmente. Em 
situações de acolhimento insti-
tucionalo responsável é técnico 
da instituição de acolhimento. 
Adolescentes convivendo com 
companheiro(a), necessitam 
da autorização dos pais ou 
guardião.

Adolescentes casados(as) ou 
em União Estável, com mais de 
16 anos, mediante apresenta-
ção da respectiva certidão, não 
necessitam de autorização de 
responsável legal.

Será exigido a apresentação 
de RG da mãe ou pai e do ado-
lescente, RG do detentor do ter-
mo de guarda e do adolescente.

 Fome - A Prefeitura de Mi-
rassol, por meio do Fundo Social 
de Solidariedade, Departamento 
Municipal de Ação Social e Câ-
mara Municipal de Vereadores, 
segue engajada na Campanha 
“Vacina Contra a Fome”, em 
parceria com a Secretaria Es-
tadual do Desenvolvimento de 
São Paulo. E a campanha visa a 
arrecadação de leite de caixinha. 
A doação é feita pelos munícipes 
que vão ou não se vacinar contra 
a Covid-19 no Postão.
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As palavras cheias de amor foram escritas por crianças, estudantes do ensino fundamen-
tal do Colégio Artemaior

Com eficiência do setor provado, HB é 
certificado em medicina de alto risco

As equipes das UTIs do 7º 
andar do Hospital de Base de 
Rio Preto (HB), englobando 
Unidades Sistema Único de 
Saúde (SUS), Convênio, de 
Síndromes Respiratórias Agu-
das Graves (SRAG), o que en-
volve a Covid-19, e da Neuroci-
rurgia, receberam nesta semana 
dois certificados de empresa que 
mantém uma plataforma nacio-
nal de indicadores e gestão de 
medicina de alto risco, chamada 
Epimed.

As taxas apresentadas por 
estas Unidades do HB, com 
destaque para as que atendem 
exclusivamente pacientes do 
SUS, são consideradas tão boas 
quanto às de UTIs de grandes 
hospitais privados, com acesso a 
recursos humanos, equipamen-
tos e toda infraestrutura.

Para o diretor executivo da 
Fundação Faculdade Regional 
de Medicina, Funfarme, man-
tenedora do HB, Jorge Fares, 
este é um motivo de orgulho. 
“Estão todos fazendo um traba-
lho excelente, principalmente 
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para a saúde pública, pois, 
muitas vezes, sabemos que 
os pacientes já chegam em 
condições clínicas graves a 
nós; diferentemente de outros 
serviços privados, que fazem 
a própria regulamentação e 
podem praticar a internação 
antecipada e preventiva. Ainda 
assim, nossas taxas de morta-
lidade são tão baixas quantos 
destas instituições e mantêm-
-se no mesmo patamar dos 
hospitais privados que já fazem 
esta internação ainda com 
o quadro clínico do paciente 

mais estável”, comentou.
A chefe da Medicina Inten-

siva do hospital, Suzana Lobo, 
atribui a qualidade na prestação 
dos Serviços ao esforço conjun-
to e comprometimento de todas 
equipes médicas e multiprofis-
sionais. “O cenário pandêmico 
alterou a rotina das UTIs, ainda 
assim, cruzando informações 
por meio da Epimed, conse-
guimos manter índices duas 
vezes melhores do que os das 
médias nacionais. Estamos, 
enquanto instituição pública, 
muito mais próximos da qua-
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lidade oferecida nos maiores e 
melhores hospitais privados do 
país. Temos certeza que isso é 
resultado de uma dedicação por 
parte de todos para que o pa-
ciente tenha o melhor desfecho 
possível”, explicou.

Os líderes das unidades 
receberam dois diferentes cer-
tificados, que fazem parte de 
diferentes projetos da Epimed 
e reconhecem a gestão e o de-
sempenho de todas as UTIs do 
Brasil: “Selo de Reconhecimen-
to” e “Gestão de Indicadores de 
Qualidade e de Desempenho”.

Alunos fazem homenagem para 
profissionais de saúde em Mirassol

Em meio à tanta correria, 
cansaço, noites sem dormir 
e demandas na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) e 
no Centro de Saúde, também 
conhecido como Postão, os 
profissionais da saúde tive-
ram um momento de alegria 
e emoção nesta sexta-feira 
(20). Médicos, enfermeiros, 
recepcionistas e demais funcio-
nários da UPA e do Postão de 
Mirassol foram homenageados 
com 10 cartas escritas à mão, 
em agradecimento por todo o 
esforço prestado à sociedade 
para salvar vidas no tratamento 
de pacientes com Covid-19.

As palavras cheias de amor 
foram escritas por crianças, 
estudantes do ensino funda-
mental do Colégio Artemaior. 
A carta escrita por Cecília, do 
4º ano, reflete a gratidão e a 
importância dos profissionais 
da saúde. “Queridos profissio-
nais da Saúde, venho por meio 
dessa carta agradecer por tudo 
que vocês estão fazendo todos 
os dias, vocês estão arriscando 
suas próprias vidas para salvar 
outras. Queria agradecer por 
ter salvo a vida do meu pai. Sou 
muito grata a isso e por todas 

as vidas que vocês salvaram e 
ainda salvam. Agradeço muito, 
Beijos.”, diz.

A médica da UPA, Gabrie-
la Figueiredo, se emocionou 
ao ler a carta que recebeu e 
falou sobre a importância de 
pequenos gestos de carinho 
em momentos difíceis como os 
vividos atualmente. “Ter essa 
homenagem das crianças enche 
nosso coração, conforta muito a 
gente. Nos sentimos no caminho 
certo para encarar esses tempos 
difíceis que a gente viveu e vem 
vivendo ainda, cada dia mais”, 
diz. Para a auxiliar de enferma-
gem do Postão, Aline Chiconi, 
a ação foi emocionante. “Meus 
olhos encheram de lágrimas”, 
conta ao terminar de ler uma 
das cartinhas.

A ação faz parte do projeto de 
escrita de cartas após a leitura 
do livro: Carta errante avó atra-
palhada menina aniversariante, 
da autora Mirna Pinsky. “Este 
projeto teve a intencionalidade de 
trabalhar o gênero textual cartas, 
Escolhemos como destinatários 
os profissionais da saúde do nosso 
município, cujo intuito é externar 
nossa gratidão frente ao combate 
a Covid-19”, disse a professora e 
responsável pelo projeto, Vanessa 
Valéria Blauth Feres.
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O Brasil registrou ontem 
(20) 807 mortes por covid-19, 
segundo a média móvel de 
sete dias divulgada pela Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
Na comparação com um mês 
antes, quando houve 1.192 
óbitos, observou-se uma queda 
de 32% na média de mortes 
diárias.

Em relação a duas sema-
nas antes, quando houve 900 
óbitos, a queda chegou a 10%. 
Há dez dias, ou seja, desde o 
dia 11 de agosto (884 mortes), 
o país vem apresentando uma 
média diária de mortes inferior 
a 900.

As 807 mortes observadas 
ontem também estão no me-
nor patamar desde 7 de janeiro 
deste ano, quando foram regis-
trados 793 óbitos.

Na comparação com o pico 
da pandemia, em 12 de abril, 
quando foram observados 
3.124 óbitos, a queda é de 
quase quatro vezes.

A média móvel de sete dias 
é calculada somando-se os 
dados do dia em questão com 
os seis dias anteriores e divi-
dindo-se o resultado por sete.

Média de mortes 
por covid-19 tem 

queda de 32% 
em um mês
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PM atende dois casos de tentativa 
de homicídio simples em 24 horas 

Ao decorrer da última sex-
ta-feira (20), a Central de Fla-
grantes registrou dois casos de 
tentativa de homicídio simples 
em Rio Preto. A Polícia Militar 
foi acionada para atender as 
duas ocorrências.

O primeiro caso ocorreu por 
volta das 15h no bairro João 
Paulo II, onde um homem de 
46 anos foi socorrido na cal-
çada da rua Píndaro Figueiredo 
Bastos com ferimento de uma 
facada na região do pescoço e 
levado para o Hospital de Base.

Com os moradores do bair-
ro, os policiais apuraram que 
a suspeita é que a agressão 
tenha sido cometida pela com-

panheira da vítima, que não foi 
identificada, e que não há como 
identificar se o crime ocorreu 
na via pública ou se o homem 
correu até a calçada onde foi 
encontrado caído.

Após a apuração, os poli-
ciais se dirigiram ao hospital 
onde não conseguiram entrar 
em contato com a vítima que 
estava no Centro Cirúrgico, em 
seguida os militares compare-
ceram na Central de Flagrantes 
para o registro do boletim de 
ocorrência e comunicação do 
fato para a Divisão Especializa-
da em Investigações Criminais 
(DEIC).

Já às 23h30 uma segunda 
equipe militar foi acionada para 
comparecer ao bairro Vila Toni-
nho, onde eles encontraram a 
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vítima de 28 anos ainda deitada 
no chão de um dos quartos de 
sua residência.

Em contato com sua geni-
tora, de 46 anos, os policiais 
foram informados de que ini-
cialmente a testemunha estava 
sozinha na casa quando dois 
homens invadiram o imóvel 
pulando o muro. Ela ainda 
acrescentou que apenas um 
dos desconhecidos portava 
duas facas, sendo esta a razão 
para a genitora gritar por socor-
ro, momento em que a vítima 
entrou na residência parando 
ainda no portão de entrada.

Ainda segundo a declaração 
da testemunha, ela ficou entre 
os criminosos e seu filho, porém 
mesmo com ela no caminho 
o homem que estava armado 

acertou algumas facadas na 
vítima, sendo que em seguida 
os dois homens arrastaram seu 
filho para o interior da casa e o 
golpearam com mais facadas na 
região do pescoço e do braço di-
reito. Após os golpes, eles fugi-
ram em um carro modelo Astra. 
Para os policiais, a testemunha 
informou que a motivação da 
agressão seria uma acusação 
do envolvimento da vítima em 
um estupro.

O homem foi socorrido por 
uma Unidade de Resgate para 
o Hospital de Base, onde per-
manece em observação. Mais 
tarde os policiais se dirigiram 
para a Central de Flagrantes 
onde o caso foi registrado e 
comunicado para a DEIC.

Colaborou – Bruna MARQUES 

Policiais militares da equi-
pe da BAEP apreenderam às 
21h desta sexta-feira (20) 
uma pistola que estava guar-
dada na casa de um jovem de 
19 anos, localizada no bairro 
Boa Esperança.

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência, os policiais estavam 
em serviço quando foram 
informados sobre um jovem 
que estava na posse de uma 
arma de fogo que possivel-
mente estaria envolvida em 
homicídios em Rio Preto.

De posse das informa-
ções, os policiais se digiram 
para o endereço. Cerca de 50 
metros antes de chegar na 
casa do suspeito, os militares 
o encontraram conduzindo 
uma bicicleta. Ele foi ques-
tionado sobre a arma e con-
fessou que estaria guardando 
o objeto dentro de uma caixa 
de sapatos em cima de seu 
guarda-roupa.

Com a autorização do jo-
vem, os policiais encontraram 
a arma no local informado 
e junto ainda apreenderam 
12 munições íntegras. No-
vamente questionado, o sus-
peito disse não saber sobre 
o envolvimento da arma em 
homicídios ou no tiroteio 
ocorrido na avenida Potiren-
daba, dizendo que estava 
guardando a arma por pedido 
de um integrante de uma or-
ganização criminosa, já que 
ele não possui antecedentes 
criminais.

Em seguida o rapaz foi 
levado para a Central de 
Flagrantes, onde confirmou a 
versão contada pelos policiais 
e mais tarde foi liberado após 
a fiança arbitrada no valor de 
R$1.200 ser paga.

O caso foi registrado como 
posse irregular de arma de 
fogo e posteriormente foi en-
caminhado para o 2º Distrito 
Policial.

Colaborou – Bruna MAR-
QUES – Redação Jornal DHoje 
Interior
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BAEP apreende 
jovem de 19 anos 

supostamente 
envolvido em 

homicídios em RP
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GCM flagra e detém homens pichando museu

A Guarda Civil Municipal 
deteve na madrugada deste 
sábado (21) dois homens de 
26 anos que foram flagrados 
pelas câmeras da Central de 
Videomonitoramento pichando 
o prédio do Museu de Arte Pri-
mitivista e uma residência na 
rua XV de Novembro, no centro 
da cidade.

Após danificar o museu, os 
dois suspeitos foram filmados 
entrando em um carro modelo 
Gol e deixando o local, sendo 
que durante o patrulhamen-
to no intuito de encontrar a 
dupla, os GCMs os avistaram 
logo após terem pichados a 
residência e o ponto de ônibus 
em frente à casa

A dupla foi abordada e 
encaminhada à Central de Fla-
grantes junto com a lata spray 
usada. Na central, a autoridade 
policial os enquadrou no crime 
de pichação, que tem pena de 
três meses a um ano de prisão 
e multa.
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Dois homens, homem de 45 
outro de 43 anos, procuraram a 
Central de Flagrantes no início 
da noite da última sexta-feira 
(20) para informar que no 
mesmo dia, em horário incerto, 
eles tiveram seus pertences 
furtados do interior do dormitó-
rio em que estão hospedados, 
localizado na Estância Todos os 

Ladrão invade dormitório de alojamento 
e furta pertences de dois homens

Na tarde da última sexta-
-feira (20), o Corpo de Bom-
beiros de Rio Preto e a Polícia 
Militar foram acionados para 
atender um incêndio em um 
estacionamento particular, 
localizado na Estância Jockey 
Club, às 15h20.

Segundo as informações 
fornecidas, o incêndio se 
iniciou na parte externa do 
estabelecimento sendo que 
rapidamente as chamas se 
alastraram para o interior do 
estacionamento causando da-
nos no local e nos carros que 
estavam estacionados.

Para a PM, o proprietário 
do local, de 36 anos, infor-
mou que o incêndio começou 
às 15h20, se alastrou para 
o interior do local às 15h56, 
onde sete veículos foram da-
nificados, e foi contido às 16h.

Após as apurações, os 
policiais comunicaram o caso 
na Central de Flagrantes, onde 
um boletim de ocorrência com 
natureza de incêndio foi en-
caminhado para o 7º Distrito 
Policial. Colaborou – Bruna 
MARQUES 

Fogo destrói 
veículos em 

estacionamento

Santos em Rio Preto.
Para os policiais, as vítimas 

informaram que estão traba-
lhando em uma construção 
civil na cidade e por isso estão 
hospedados em um alojamento, 
sendo que na data da sexta-fei-
ra um desconhecido aproveitou 
que a dupla estava em serviço 
para entrar no dormitório, ar-

Mulher bate em carro 
estacionado e deixa o 
local do acidente sem 

falar com a polícia

Após causar acidente de 
trânsito envolvendo veículo 
estacionado, uma mulher de 
40 anos abandonou seu carro 
no local do acidente dizendo 
estar passando mal e homem 
de 56 anos é hospitalizado 
com lesões corporais. O caso 
ocorreu às 21h20 da última 
quinta-feira (20) no bairro Jar-
dim Nunes.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a mulher conduzia seu carro 
modelo Sandero pela Rua 
Renato Pereira de Campo 
quando, quando por motivo 
não esclarecido, ela perdeu o 
controle de seu veículo que em 
seguida chocou-se com o carro 
modelo Kwid que estava esta-
cionado no local com a vítima 
desembarcando do automóvel.

Devido ao impacto, o ho-
mem foi arremessado brus-
camente contra o solo, o que 
causou lesões corporais e por 
isso ele foi socorrido e levado 
para o UPA Norte.

Já a autora do acidente, 

que permaneceu no local, 
apenas apresentou seu do-
cumento pessoal ao Corpo de 
Bombeiro, que foi acionado, 
e em seguida informou que 
procuraria a mesma Unidade 
de Pronto Atendimento pois 
estava passando mal. Ela 
abandonou seu carro, que foi 
retirado pelo guincho e levado 
para o pátio de Tanabi.

Para a equipe da Polícia Mi-
litar, os bombeiros informaram 
que não conseguiram entrar 
em contato com a mulher 
novamente e por isso informa-
ções como endereço e telefone 
não foram informados.

Mais tarde os policiais se 
dirigiram para a Central de 
Flagrantes onde o caso foi 
registrado como lesão corporal 
em direção de veículo e poste-
riormente encaminhado para o 
4º Distrito Policial.

Outro Caso

Mais cedo, no mesmo dia, 
uma mulher de 37 anos aca-
bou colidindo com uma moto 
no bairro Vila Mayor onde a 
jovem de 22 anos, que estava 
de passageira, sofreu uma 
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extensa lesão no membro supe-
rior e o condutor 21 anos teve 
escoriações.

Para os policiais, a condu-
tora do veículo informou que 
estava conduzindo seu carro 
modelo Siena pelo Rua Ferez 
Gattaz, quando ao realizar uma 
conversão ela teve seu campo 
de visão atrapalhado pela luz do 
sol e por isso ela não viu a moto 
que estava na faixa contrária a 
sua, causando o acidente de 
trânsito.

O condutor da moto foi 
socorrido por uma Unidade de 
Resgate e encaminhado para o 
UPA Norte e a jovem que estava 
na garupa foi socorrida por uma 
viatura do SAMU que a levou 
para o Hospital de Base, onde 
teve que realizar uma cirurgia.

Após a apuração do ocorri-
do, os policiais militares com-
pareceram na Central de Fla-
grantes para registrar o caso 
como lesão corporal culposa 
em direção de veículo e en-
caminhar para o 4º Distrito 
Policial.

Colaborou – Bruna MAR-
QUES 

ACIDENTE

rombando o cadeado da porta 
do fundo, e furtar um par de 
tênis, dois celulares e um reló-
gio de pulso.

Após os depoimentos, os 
policiais registraram um boletim 
de ocorrência como furto quali-
ficado e em seguida o caso foi 
encaminhado o caso para o 3º 
Distrito Policial.

 
NAIDE BUOSI, natural de Ce-

dral/SP, faleceu aos 82 anos de 
idade. Era divorciada e deixou 
seus filhos Claudio e Cleide (fa-
lecida). Foi sepultada no dia 
21/08/2021 às 15:00, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim 
da Paz. 

NAIR CAVARZAN CREDENDIO, 
natural de Cedral/SP, faleceu aos 
85 anos de idade. Era viúva e 
deixou seus filhos Carlos Roberto, 
Ruy Newton, Antonio Marcelino e 
Silvio Luiz (falecido). Foi sepultada 
no dia 21/08/2021 às 10:30, sain-
do seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista. 

  FALECIMENTOS

Após receber queixa de uma 
universitária, na quinta-feira 
(19) sobre o furto de um no-
tebook que estava no interior 
de seu veículo, policiais civis 
da Delegacia de Investigações 
Gerais de Rio Preto prenderam 
nesta sexta-feira (20) um ho-
mem de 29 anos acusado de 
receptação do objeto.

Após tomar conhecimento 
dos fatos, e através de informa-
ções, os policiais identificaram 
que o aparelho estava escon-
dido em uma casa no bairro 
Jardim Itapema, na zona norte 
da cidade, e no final da tarde 
uma equipe diligenciou ao en-
dereço e identificou o morador.

Ele foi questionado sobre o 
aparelho e acabou confessan-
do que estava em seu poder 
e escondera em um cesto de 

Policiais da DIG recuperam 
notebook furtado 

roupas dentro de sua casa, que 
mais tarde foi apreendido pelos 
policiais. O suspeito disse que 
recebera o eletrônico de um 
terceiro, e que ganharia R$100 
para ocultá-lo.

Após o depoimento, os po-
liciais o levaram para a dele-
gacia, onde ele foi preso em 
flagrante pelo crime de recep-
tação, em seguida foi encami-
nhado à carceragem da DEIC 
para permanecer à disposição 
da Justiça.

O aparelho, de grande valor 
de mercado, foi entregue à 
vítima, que informou que seu 
maior prejuízo seria o conteúdo 
que guarda na memória de seu 
notebook.

Colaborou – Bruna MAR-
QUES 
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Primeira operação do 
Procon-SP Ambiental

QUAIS AS 
VANTAGENS DE SE 

APLICAR O CÓDIGO 
DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR EM 
UMA DEMANDA?

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

No primeiro 
dia de 
operação do 
Procon-

SP Ambiental, que 
aconteceu essa semana 
em São Paulo nas regiões 
Leste e Sul da cidade,,  
equipes que integram a 
força-tarefa apreenderam 
600 metros cúbicos de 
madeira. Sete locais 
foram fechados e serão 
multados.
A iniciativa, lançada na 
última quarta-feira pelo 
Governo do Estado para 
combater a venda de 
madeira ilegal e incentivar 
práticas de consumo 
sustentável, irá realizar 
operações em todo o 

estado em comércios 
de venda de corte de 
madeira para verificar a 
procedência da matéria-
prima. A força-tarefa é 
formada por especialistas 
do Procon-SP, agentes da 
Polícia Militar Ambiental 
e da Secretaria de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente.
“Os locais em que 
a Polícia Ambiental 
constatou que a madeira 
vendida era irregular, 
ou seja, vinha de 
desmatamento ilegal 
e clandestino, foram 
autuados pelos Procon-
SP por prática abusiva. 
A madeira apreendida 
será destinada para 
finalidade pública, como 
escolas, hospitais etc.”, 
afirma Fernando Capez, 
diretor-executivo do 
Procon-SP. “As operações 
acontecerão de forma 
rotineira e a população 
pode ajudar denunciando 
pontos que desrespeitam 
a lei”, avisa.
A Polícia Ambiental 
também autuou os 
locais visitados hoje. O 
comandante da Polícia 
Ambiental do Estado 
de São Paulo, Coronel 
Motooka explica que a 
fiscalização da madeira é 
feita em vários momentos 
– na extração, no corte, 
na comercialização, no 
transporte e no estoque. 
“Hoje, nessa primeira 
ação do Procon-SP 
Ambiental, verificamos 
se o estoque oferecido 
pelo estabelecimento e 
que está disponível para 
venda corresponde ao 
que está declarado no 
sistema e se a origem e o 

destino da madeira estão 
regularizados”.
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 oficinas 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.
Também serão 
firmadas parcerias 
com organizações não 
governamentais para 
fomentar ações de 
consumo sustentável.

1- Interpretação 
favorável ao consumidor 
de cláusulas contratuais

2- Possibilidade 
de anular os efeitos 
de cláusulas que são 
entendidas como 
abusivas ou que limitem 
a responsabilidade do 
fornecedor.

3- Inversão do ônus 
da prova.

4- Possibilidade 
de que a ação tramite 
no domicílio do 
consumidor.

5-Responsabilização 
objetiva do fornecedor.

6- Possibilidade 
de responsabilidade 
solidária de todos os 
integrantes da cadeia de 
fornecimento.  

Especialistas do Procon-SP, agentes da Polícia Militar Ambiental e da 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente fecharam sete locais por 
venda de madeira ilegal e apreenderam 600 metros cúbicos do produto

 JÚLIO CÉSAR BENFICA - estudante de 
direito
JÚLIO CÉSAR  -   COMENTE 
SOBRE O PRINCÍPIO DA 
“VULNERABILIDADE 
DO CONSUMIDOR NO 
MERCADO DE CONSUMO”?

SOS -   Consagrado no artigo 
4º, inciso I, esse princípio é 
considerado como um dos 
principais, no sentido de 
o consumidor ser a parte 
hipossuficiente da relação e, 
em função disso, depender 
de proteção para a garantia 
de uma adequada igualdade 
material. 
Tal vulnerabilidade 
deve ser compreendida 
como uma situação que 
enfraquece o sujeito de 
direitos, desequilibrando a 
relação e, em função desse 
desequilíbrio, fica afetada 

a igualdade das partes, 
de modo que o Código, 
protegendo o consumidor, 
buscou promover um 
equilíbrio econômico e 
jurídico entre as partes 
envolvidas na relação de 
consumo, o que o fez com 
“as regras protecionistas que 
se destinam a compensar 
juridicamente uma sensível 
inferioridade do consumidor”. 
A igualdade é garantia 
constitucional, que deve ser 
buscada em seu aspecto 
material e não simplesmente 
no formal, no sentido da 
máxima aristotélica de que 
a igualdade consiste em 
tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais 
na exata medida de tais 
desigualdades.

AUGUSTO CÉSAR MANFRIN - estudante
AUGUSTO –   É PACÍFICO ENTRE 
OS INTÉRPRETES DO DIREITO 
O ENTENDIMENTO DE QUE A 
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA 
SE APLICA AS RELAÇÕES 
BANCÁRIAS? 

SOS -   A relação existente entre 
a sociedade e as instituições 
financeiras trata-se de evidente 
relação de consumo, até porque, 
via de regra, formalizada 
mediante contrato de adesão.
Nesse sentido, apesar de 
jurisprudência pacífica, 
inclusive sumulada, no STJ, as 
instituições bancárias, com total 
impropriedade insistiam que 
não deveriam ser submeter a 
legislação consumerista.
Após cinco anos de discussões, 
em 2006 tal ação teve seu pedido 

julgado improcedente, definindo-
se, portanto, pela aplicação 
da legislação consumerista 
aos serviços prestados pelas 
instituições  bancárias,  exceto, 
exclusivamente, nos termos 
do acórdão, no que se refere a 
“definição do custo das operações 
ativas e a remuneração das 
operações passivas praticadas na 
exploração da intermediação de 
dinheiro na economia”. 
Ou seja, é evidente o acerto da 
decisão do STF na interpretação 
das normas informativas do CDC, 
até porque não faria qualquer 
sentido excluir da proteção 
da legislação consumerista a 
relação mantida entre cidadão e 
instituição financeira, visto que, na 
grande maioria das vezes, implica 
situação de hipossuficiência.
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Os sindicatos de todo o Estado irão fazer a consulta com os trabalhadores por meio de assembleias nas empresas. A previsão da Federação 
dos Químicos do Estado de São Paulo é entregar a pauta final no dia 10 de setembro. Este ano será negociado cláusulas sociais e 

A pauta do setor Químico para 
as negociações coletivas deste ano 
foi definida em seminário promovi-
do pela Fequimfar (Federação dos 
Químicos do Estado de São Paulo) 
no último dia 12.

Segundo Edson Bicalho, secre-
tário geral da federação, faz parte 
do pedido da reposição da inflação 
do período acumulada que pode 
ficar na casa dos 9% mais 2% de 
ganho real. A pauta vai ser entre-
gue para o sindicato patronal no 
dia 10 de setembro. “Nós vamos 
batalhar para que não tenhamos 
nenhum direito retirado”, destacou 
Bicalho.

Neste ano além das cláusulas 
econômicas as sociais também 
serão negociadas.

Pedido 2021 – Pedido de 
piso será de R$ 2.037,30 (4% de 
aumento real + INPC estimado, 
totalizando 13,18% sobre o pedido 
do ano passado de R$ 1.800,00). 
Por sua vez a PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) de dois pisos 
normativos, além de um piso Técni-
co Químico: R$ 3.030,48 (2% de 
aumento real + INPC estimado, 
totalizando 11,01% sobre o pedido 
do ano passado de R$ 2.730,00).

Assembleias – O Sindalquim 
(Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas) e dos 
demais sindicatos de trabalhado-
res do Estado estarão realizando 
assembleias até o dia 09 de se-
tembro para que os trabalhadores 
possam apreciar a pré-pauta de 
reivindicações.

Seminário define pré-pauta do setor Químico

Salão de Beleza 
dos Frentistas 

O Salão de Beleza dos 
frentistas tem ho-

rários alternados entre os 
períodos da manhã e tarde 
de segunda a sexta-feira. 

O salão do sindicato 
atende em dias alternados 

no período da manhã e da 
tarde ficou definido que 
as terças e quintas-feiras 
o atendimento é das 8 às 
13 horas e as segundas, 
quartas e sextas-feiras o 
horário de funcionamento 
é das 13 às 18 horas. 

Informações pelo tele-
fone 17 3219-9400.

Sérgio SAMPAIO 
amaralsampaio@hotmail.com 

O Sindicato dos Motoristas do Rio Pre-
to e região finalizou o Acordo Coletivo para 
os motoristas do transporte suburbano e 
rodoviário de 2021.

Segundo Daniel Rodrigues, presidente 
do sindicato, as tratativas foram compli-
cadas nos últimos dois anos, porém foi 
conquistada a reposição do INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor) do 
período 7,59%.

Esse percentual será pago 5% a partir 
de 1º de setembro e os outros 2,59% a 
partir de janeiro de 2022.

Os novos salários e pisos passam a ser 
aplicados no pagamento de setembro que 
será feito na folha de ser pago em outu-
bro, por sua vez o Tíquete Alimentação vai 
ser reajustado em 13% retroativo à data 
base da categoria dia 1º de maio. “As 
diferenças do Tíquete serão pagos agora 
e no mês seguinte o valor ficará fixado 
com o percentual conquistado”, finalizou. 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Divulgação 
amaralsampaio@hotmail.com 

Fechado Acordo 
do suburbanos e 

rodoviários 


