
Potirendaba faz 
campeonatos de 
futsal e basquete 

no feriado 
prolongado
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Geninho e Motta 
estão na lista dos 
deputados mais 

influentes 
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Gustavo BOTTINI

Claudiney recebe 
homenagem e já 
fala em medalha 
nas competições 
de Paris em 2024
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Justiça nega pedido de promotor para 
transferir presos do CDP superlotado

818 DETENTOS ALÉM DA CAPACIDADE

A decisão é da juíza Tatia-
na Pereira Viana Santos, da 
2ª Vara da Fazenda de Rio 
Preto, perante uma ação civil 
pública movida pelo promotor 
de justiça Sérgio Clementino, 
pedindo uma liminar para 
que 818 presos do Centro de 
Detenção Provisório (CDP) de 
Rio Preto fossem transferidos 
para qualquer outro dos 15 
Centros existentes no Estado 
de SP. Tanto a ação quanto a 
decisão aconteceram nesta 
sexta-feira (3).         Pág.A2

TJ mantém lei que 
cria isenção para 

cobrir prejuízo 
do comércio 

A Prefeitura de Rio Preto 
foi ao Tribunal de Justiça (TJ) 
com uma Adin (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade) pedindo 
a suspensão de Lei que dispõe 
sobre o Plano de Prevenção 
aos Impactos da Covid-19. O 
TJ negou a liminar. O projeto é 
do vereador Bruno Moura e foi 
aprovado pela Câmara. Pág.A2

Região acumula
R$ 509 milhões 

em investimentos 
durante o ano 
O Seade divulgou a Pesquisa 

de Investimentos Anunciados no 
Estado de São Paulo (Piesp). 
A região de São José do Rio 
Preto registrou, de janeiro a 
julho, R$ 509,9 milhões em 
investimentos. A agropecuária 
responde por 70,5% dos valo-
res, seguida pelo investimento 
em infraestrutura com 21,2%. 
No Estado foram R$ 21 bilhões 
em investimentos no primeiro 
semestre.    Pág.A6

DINOS Vale dos Dinossauros Oímpia ampliou o horário de atendimento ao público, que agora 
terá mais tempo para conhecer e percorrer as atrações do parque temático.  Pág.B2

Saúde terá cinco salas de 
atendimento neste feriadão

VACINAÇÃO
Divulgação

Mulher é 
vítima de 
sequestro 
relâmpago

Criminosos provocaram um 
acidente de trânsito, às 22h, 
que deixou um motociclista 
de 26 anos ferido. A colisão 
ocorreu após eles roubarem e 
fazerem refém uma mulher de 
32 anos durante um sequestro 
relâmpago.   Pág.A4
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Vereador quer 
pontes de travessia 

para macacos 
em Rio Preto
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Bolsonaro sanciona 
videochamada 
entre pacientes 

e familiares
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Prefeitura marca 
para dia 20 de 

setembro volta às 
aulas municipais
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SECA
Defesa Civil 
e ambiental 
se reuniram 
ontem para 
montar plano 
de prevenção 
contra quei-
madas na Flo-
resta do No-
roeste Paulis-
ta, durante o 
feriado depois 
que umidade 
do ar chegou 
a 11% ontem 
em Rio Preto.
Pág.A5

JOGO
América entra 

em campo 
amanhã ten-
tando a pri-
meira vitória 
na Bezinha; 

partida é con-
tra o Fernan-

dópolis. 
Pág.B1
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São José do Rio Preto, sábado
04 de setembro de 2021 COTIDIANO

Os riscos de uma expansão 
sem controle e sem 

segurança no porto de Santos
Efetivada no último dia 28 

de julho, por meio da Portaria 
nº 1.620 do Ministério da 
Infraestrutura, a publicação 
de um novo PDZ, Plano de 
Desenvolvimento e Zonea-
mento, para a região portuária 
de Santos e Baixada Santista, 
expôs à sociedade o que o 
governo pretende, de forma 
temerária, tomar como re-
gra para o mais importante 
porto do país: favorecer a 
clusterização de mercadorias 
e privilegiar a produtividade, 
em detrimento da segurança 
e do meio ambiente.

Na busca da eficiência que garantirá maiores lucros, o 
governo passou ao largo de questões fundamentais para a 
população, começando pelo manuseio e armazenamento 
de materiais perigosos na região. 

A proposta do novo PDZ inclui, por exemplo, o aumento 
de até 50% da capacidade atual (contêineres, graneis, 
fertilizantes etc.). Ainda segundo o PDZ, a expectativa é 
atingir a importação de até 17,2 milhões de toneladas de 
fertilizantes a serem recebidos na margem direita. 

Ocorre que, em função dos riscos envolvidos, é funda-
mental manter distâncias adequadas em relação a zonas 
urbanas densamente povoadas, como a que temos hoje 
na região. Esse tipo de carga, com alto potencial explosi-
vo, exige análises e equacionamentos adequados para a 
definição do local apropriado para armazenamento, que, 
invariavelmente, deve manter uma distância segura. Em 
resumo, cargas perigosas devem ser movimentadas e ar-
mazenadas longe de áreas densamente povoadas.

Entre as matérias-primas para fertilizantes, o nitrato de 
amônio é o que oferece os maiores riscos por se tratar de 
material fortemente oxidante e explosivo. É um elemento 
que causa vários efeitos toxicológicos aos humanos, afe-
tando o trato respiratório, sistema nervoso central e ocasio-
nando problemas cardíacos e dermatológicos, além de ter 
potencial carcinogênico. É a mesma substância que causou 
enormes estragos e vitimou várias pessoas após uma ex-
plosão, em agosto do ano passado, no porto de Beirute.

O nitrato de amônio é capaz de produzir ainda vários 
danos ambientais, acarretando distúrbios nas populações 
aquáticas e extensas contaminações dos lençóis freáticos. 
Outra preocupação é a de que a substância – seja por meio 
de transbordamentos, arraste por chuvas ou dispersão por 
ventos – possa atingir o canal de Santos e os mangues ali 
existentes.

Em nome de comunidades do Guarujá, Vicente de 
Carvalho e Baixada Santista, a Associação Guarujá Viva 
– Aguaviva se reuniu com o Ministério Público Estadual 
para tratar de uma agenda propositiva sobre o assunto e 
encaminhou a abertura de um inquérito civil para apurar 
os riscos de uma expansão desmedida do armazenamento 
de matérias-primas consideradas perigosas no porto de 
Santos, principalmente aquelas utilizadas na produção de 
fertilizantes. 

A solicitação foi entregue juntamente com um extenso 
laudo sobre essa ampliação pretendida para ocorrer na área 
de Outeirinhos. O documento foi concluído em setembro do 
ano passado por uma equipe multidisciplinar, e traz infor-
mações e análises muito importantes sobre os impactos e 
incompatibilidades de tal operação na região.

O objetivo de se estabelecer essa agenda propositiva, 
municiada por informações qualificadas, é incentivar uma 
abrangente discussão do assunto pela comunidade técnica 
para garantir a segurança e a sustentabilidade no porto de 
Santos.

Entendemos que o complexo portuário de Santos tem de 
cumprir seu papel de maior porto do país, com a ampliação e 
modernização necessárias para o futuro; e que a importação 
e distribuição de fertilizantes é essencial ao agronegócio e à 
economia do país. Além disso, é notório que a organização 
setorial em “clusters” é benéfica às operações portuárias.

Mas entendemos também que o progresso portuário pre-
cisa ocorrer em harmonia com as necessidades e os anseios 
da cidade e seus cidadãos. Portanto, precauções devem ser 
tomadas para o perfeito atendimento das leis, portarias e 
normas vigentes, a fim de se estimular o progresso do país 
sem, todavia, ultrapassar os direitos legítimos dos cidadãos.

O debate sobre o futuro do porto de Santos é um exem-
plo dessa encruzilhada, que irá decidir entre o progresso 
sustentável ou a ameaça iminente às vidas e às reservas 
naturais de nosso país.

*José Manoel Ferreira Gonçalves é engenheiro, 
presidente da Ferrofrente (Frente Nacional pela Volta 
das Ferrovias) e da AGUAVIVA – Ação Guarujá Viva.

ARTIGO Juíza nega pedido para 
transferir presos de CDP 
de Rio Preto superlotado

A decisão é da juíza Tatia-
na Pereira Viana Santos, da 
2ª Vara da Fazenda de Rio 
Preto, perante uma ação civil 
pública movida pelo promotor 
de justiça Sérgio Clementino, 
pedindo uma liminar para 
que 818 presos do Centro de 
Detenção Provisório (CDP) de 
Rio Preto fossem transferidos 
para qualquer outro dos 15 
Centros existentes no Estado 
de SP. Tanto a ação quanto a 
decisão aconteceram nesta 
sexta-feira (3).

Na decisão, a juíza diz 
que “não se nega a notória 
superlotação carcerária, reali-
dade comum a todo o sistema 
prisional brasileiro, que para 
ser resolvida satisfatoriamente 
exige providências de vários 
órgãos e remanejamento de 
número elevado de detentos 
ou reeducandos. Porém, o de-
ferimento da tutela provisória 
de urgência não se vislumbra 
adequado e razoável, porquan-
to geraria o deslocamento 
e remoção dos presos para 
outros estabelecimentos que, 
ao que tudo indica, estão 
em situação similar, somente 
transferindo o problema para 

outra localidade”.
Atualmente o CDP de Rio 

Preto está com superlotação, 
com 1.897 presos, enquanto 
o permitido é 1.079. OS 818 
presos excedentes equivalem a 
175,81% a mais do previsto. Na 
ação, além do promotor pedir a 
transferência deste excedente, 
também proíbe a ingressão 
de novos presos e uma multa 
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NEGOU LIMINAR

Juiz nega anular multa aplicada a 
loja de serviço não essencial

Uma loja de cosméticos 
sediada em Olímpia entrou 
com um mandado de se-
gurança para que a Justiça 
anulasse uma multa aplicada 
pela Prefeitura da cidade, por 
descumprimento das medidas 
de combate à Covid-19 previs-
tas no decreto municipal, ao 
manter, mesmo que proibido, 
o atendimento presencial du-
rante a pandemia.

Segundo o decreto vigente 
na época, o atendimento pre-
sencial era permitido apenas 
em estabelecimentos essen-
ciais que tivessem alterado 
seus contratos sociais até mar-
ço de 2020 ou de empresas 
que deram início às atividades 
nesta data.

A empresa citada comercia-
lizava produtos não essenciais 

(cosméticos, bijuterias e ar-
marinhos) desde 2001 e fez a 
alteração do contrato social em 
junho de 2020, acrescentando 
ao seu ramo de atuação a ven-
da de gêneros alimentícios, ou 

negou mandado de segurança 
impetrado pela loja e manteve 
a multa.

Para o juiz, o estabelecimen-
to “claramente” tentou burlar 
a lei municipal para continuar 
funcionando durante a pande-
mia. “A impetrante ‘forçou’ a 
mudança de sua atividade para 
que passasse a ser essencial 
após as restrições que foram 
adotadas no estado todo”, 
afirmou.

Consta nos autos fotografias 
anexadas que comprovam o 
funcionamento da impetrante 
e “escancaram a tentativa de 
burla à atividade empresarial”, 
relata o magistrado.

Neto afirmou ainda que o 
decreto municipal, revogado em 
março de 2021, não violou o 
princípio da isonomia tributária, 
tampouco direito líquido e certo 
da empresa impetrante.

Andressa ZAFALON

seja, a alteração do contrato 
foi feita após a data limite es-
tipulada pelo decreto.

Com isso, o juiz Armênio 
Gomes Duarte Neto, da 1ª 
Vara Cível de Olímpia (SP), 

Divulgação 

OLÍMPIA

818 A MAIS

diária de R$5 mil ao Estado, 
multiplicado pelo número de 
presos a mais, que ultrapassem 
a capacidade permitida. Com 
o indeferimento da liminar, a 
ação segue para ser julgada 
no mérito.

Antes de ingressar com a 
ação, o promotor já teria notifi-
cado a Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária por diver-

sas vezes, porém, sem solução. 
A última resposta do órgão foi 
de que o problema é crônico e 
que outros estabelecimentos 
prisionais do Estado estão em 
situações semelhantes. “Não 
apresentaram perspectiva ou 
qualquer medida que preten-
dem adotar para sanar ou mi-
nimizar o problema”, escreveu 
o Promotor na ação.

Divulgação

TJ mantém lei que cria incentivos fiscais para 
cobrir prejuízos do comércio na pandemiaA Prefeitura de Rio Preto 

foi ao Tribunal de Justiça (TJ) 
com uma Adin (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade) pedindo 
a suspensão de Lei que dispõe 
sobre o Plano de Prevenção 
aos Impactos da Covid-19. O 
TJ negou a liminar.

A lei é de autoria do verea-
dor Bruno Moura e determina 
que, como forma de proteger 
a economia local e resguardar 
os serviços considerados não 
essenciais, seja instituído o 
Plano de Prevenção aos Impac-
tos da Covid-19, que consiste 
em conceder incentivos fiscais, 
descontos e isenções sobre 
os impostos municipais (IPTU, 

ITBI e ISS), taxas municiais, 
prestações e mensalidades dos 
projetos habitacionais, ou qual-
quer outro valor cobrado pela 
Administração Pública Direta 
ou Indireta.

Segundo o texto da lei, serão 
beneficiados estabelecimentos 
comerciais, indústrias, pro-
fissionais liberais, escritórios 
autônomos e prestadores de 
serviços em geral, entre ou-
tras modalidades de emprego, 
especialmente os que foram 
obrigados a se manter fechados 
ou que tiveram suas atividades 

drasticamente reduzidas, duran-
te os períodos de fase vermelha, 
laranja e amarela do Plano SP.

Para serem beneficiados 
deverão prestar serviços ou 
ser sediados em Rio Preto e 
comprovar eventuais prejuízos 
oriundos do lockdown e da pan-
demia causada pela Covid-19. 
A demonstração dos prejuízos 
deverá ser provada mediante de-
monstração de ganhos, gastos, 
despesas, redução do quadro de 
funcionários e eventuais adapta-
ções que foram obrigados a fazer 
por não serem considerados 

essenciais e poderem continuar 
o seu funcionamento.

O município alegou que essa 
norma de conceder incentivos 
fiscais, descontos e isenções, 
afronta ao princípio da sepa-
ração de poderes, inclusive 
porque não houve acompanha-
mento de estimativa de impacto 
orçamentário e financeiro.

No entanto, o TJ entendeu 
que não há presença dos pres-
supostos necessários para a 
concessão da liminar e deu 
como exemplo outras decisões 
com o mesmo teor.

Andressa ZAFALON
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PRESIDENTE
Vereador quer ponte para 

travessia de macacos

O vereador Bruno Moura fez 
indicações ao Executivo para 
que sejam construídas duas 
pontes suspensas para traves-
sia de macacos em Rio Preto.

A primeira, segundo o do-
cumento, será sobre a Avenida 
Belvedere e a segunda sobre 
as Ruas Roberto Símonsen, 
Abrão Thomé e Avenida Fran-

cisco Chagas de Oliveira.
Moura alega que tais pedi-

dos chegaram até o gabinete 
dele através de munícipes. 
“Inclusive, na última semana 
houve o atropelamento de um 
macaco na Avenida Belvedere, 
não sendo a primeira vez que 
isso acontece no local”, afir-
mou o parlamentar.

O Executivo tem 30 dias 
para responder as indicações.

Andressa ZAFALON 

INDICAÇÃO

A Prefeitura de Rio Preto 
publicou, nesta sexta-feira (3), 
a resolução que oficializa a 
retomada das aulas municipais 
a partir do dia 20 de setembro.

De acordo com o docu-
mento, em um dos parágrafos 
o Executivo desta que “há a 
necessidade de garantir os 
direitos de aprendizagem de 
todas as crianças, jovens e 
adultos” e também de que 
“é importante as inteirações 
presenciais nas escolas com 
professores e colegas para a 
saúde emocional e aprendiza-
gem dos alunos, comprovada 
por evidências científicas sobre 
os efeitos negativos de longos 
períodos de suspensão das 
aulas presenciais”.

Fica determinado o retorno 
das aulas presenciais e não 
presenciais da educação básica 
da Rede Municipal de Ensino e 
as instituições parceiras. Para 
as aulas presenciais, os proto-
colos a seguir serão distância 
mínima de um metro em todos 
os ambientes escolares e para 
o desenvolvimento de quais-
quer atividades;os responsá-
veis legais dos alunos deverão 
assinar o Termo de Responsa-
bilidade para a Volta às Aulas;  
planejamento e realização das 

atividades em conformidade 
com a capacidade física da 
unidade escolar.

Os alunos que pertence-
rem ao grupo de risco para a 
Covid-19, conforme atestado 
médico, e aqueles cujos res-
ponsáveis legais comuniquem 
por escrito a decisão de não 
frequentar presencialmente a 
unidade escolar poderão se 
manter exclusivamente em ati-
vidades não presenciais.

Para a educação infantil (4-5 
anos), o atendimento será de 
10 horas diárias, de segunda a 
sexta-feira. No caso do Ensino 
Fundamental, na modalidade 
EJA, haverá revezamento se-
manal dividido em, no máximo, 
duas turmas.

Creches - No caso das 
crianças de 0 a 3 anos, o 
atendimento nas creches será 
realizado sem revezamento, 
considerando a capacidade da 
sala e respeitando o distancia-
mento. A carga horária será de 
5 horas diárias, de segunda a 
sexta-feira, em meio período.

A Prefeitura informou que, 
caso exceda o número máximo 
de alunos por turma, deverá ser 
priorizada crianças em vulnera-
bilidade, crianças referenciadas 
em famílias do Programa Bolsa 
Família, crianças cujos respon-

Andressa ZAFALON 

Bolsonaro sanciona lei de videochamada 
entre pacientes internados e familiares

O presidente Jair Bolso-
naro sancionou nesta quinta-
-feira (2) a lei que permite a 
realização de videochamadas 
entre familiares e pacientes 
internados em serviços de 
saúde que estejam impossi-
bilitados de receber visitas. 
A informação é da Secreta-
ria-Geral da Presidência da 
República.   

O projeto de lei foi apro-
vado pelo Senado Federal no 
último dia 11 de agosto. De 
autoria do deputado federal 
Célio Studart (PV-CE), a ma-
téria já havia passado pela 
Câmara. O principal objetivo 
da iniciativa é proporcionar 
um cuidado humanizado dos 
pacientes internados que não 
podem receber visitas.

Segundo o texto da nova 
lei, que agora entra em vigor, 
o uso das videochamadas 
deve ser um direito a ser 
avaliado pela equipe médica, 
que poderá decidir o melhor 

tos e unidades de terapia 
intensiva, respeitadas as ob-
servações médicas sobre o 
momento adequado. Se hou-
ver contraindicação para as 
videochamadas, o profissional 
de saúde deverá justificar e 
anotar no prontuário.

Há também a determina-
ção de que o serviço de saúde 
zele pela confidencialidade 
dos dados e das imagens pro-
duzidas durante a videocha-
mada e exigirá a assinatura 
do paciente, dos familiares e 
dos profissionais de saúde em 
termo de responsabilidade, 
vedada a divulgação de ima-
gens por qualquer meio que 
possa expor pacientes ou o 
serviço de saúde. 

(Fonte: Agência BRASIL)

Da REDAÇÃO

momento emocional para que 
seja realizada.

A norma prevê, no míni-
mo, uma videochamada por 
dia aos pacientes internados 
em enfermarias, apartamen-

Divulgação 

EDUCAÇÃO

Presidente Bolsoanro sancionou lei que permite 
videochamada entre pacientes e familiares

sáveis trabalhem fora, crianças com 
maior idade e crianças com maior 
idade e crianças que tenham irmãos 
na mesma unidade escolar.

Para as crianças que ficam período 
integral, as regras são as mesmas, 
mudando apenas a carga horária que, 
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GENINHO E MOTTA

Deputados da região estão entre 
os mais influentes do Congresso

Os deputados federais Ge-
ninho Zuliani e Luiz Carlos 
Motta ficaram entre os 150 
parlamentares mais influentes 
do Congresso Nacional. O le-
vantamento é do Departamen-
to Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diasp). Somente 
integram essa relação aqueles 
que têm destaque em missões 
partidárias, políticas ou insti-
tucionais.

Para o deputado Geninho 
Zuliani, a inclusão na relação 
é o reconhecimento de suas 
ações na Câmara. “Desde o 
início do mandato como de-
putado federal, pauto minhas 
ações pela lisura e compro-
metimento ético. Agradeço 
a cada um dos eleitores que 
confiaram a mim essa missão. 
Trabalho sério se faz assim”.

Já o deputado Luiz Carlos 
Motta, integra a lista, porém 

com uma posição mais acima, 
ficando entre os 100. “É gra-
tificante ser reconhecido pelo 
Diap. Tal distinção potencializa 
a minha atuação na Câmara 
dos Deputados”, declarou 
Motta.

O Diap define a lista ba-
seando-se nos parlamentares 
que conseguem se diferenciar 
dos demais congressistas, 
como protagonistas do proces-
so legislativo e na capacidade 
de conduzir debates, negocia-
ções, votações, articulações 
e formulações de propostas.

O que são - Segundo 
o Diap, são parlamentares 
com excelente trânsito nas 
diversas correntes políticas, 
cuja facilidade de interpretar 
o pensamento da maioria o 
credencia a ordenar e criar as 
condições para o consenso. 
Muitos deles exercem um po-
der invisível entre seus colegas 
de bancada, sem aparecer na 
imprensa ou nos debates de 

Andressa ZAFALON 
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plenários e comissões.
Como interlocutores dos 

líderes de opinião, encarregam-
-se de difundir e sustentar as 
decisões ou intenções dos for-
madores de opinião, formando 
uma massa de apoio à iniciativa 
dos dirigentes dos grupos polí-
ticos a que pertencem.

Normalmente, têm livre 
acesso aos bastidores, ao 
poder institucional e alto grau 
de fidelidade às diretrizes parti-
dárias ou ideológicas do grupo 
político que integram. Não são 
necessariamente eruditos, inte-
lectuais, mas possuem instinto 
político e o dom da síntese.

A pesquisa  - A pes-
quisa inclui apenas os par-
lamentares que estavam no 
efetivo exercício do mandato 
no período de avaliação, entre 
fevereiro e junho de 2021. 
Assim, quem esteve ou está 
licenciado do mandato, mesmo 
influente, não foi incluído na 
publicação.
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Estado convoca 
para rematrícula

Estudantes das escolas estaduais do Es-
tado de São Paulo, que desejam continuar 
os estudos em 2022 na rede, devem realizar 
rematrícula até 17 de setembro. A sinalização 
é essencial para que os alunos permane-
çam com a vaga ativa, possibilitando assim, 
conforme o ano ou série, a continuidade na 
mesma unidade escolar.

Para realizar o processo basta acessar a 
Secretaria Escolar Digital- SED (https://sed.
educacao.sp.gov.br/saiba-como-acessar) e, 
dentro do ambiente virtual, seguir o caminho: 
Área do responsável > Gestão escolar > 
Matrícula > Rematrícula.

Também é possível fazer a rematrícula pela 
aplicativo Minha Escola SP. E presencialmente 
em qualquer unidade escolar estadual.

1ª série - Os estudantes que atual-
mente estão na 1ª série do ensino médio e 
prosseguirão para a 2ª série em 2022 deve-
rão no ato da rematrícula escolher o itinerário 
formativo do Ensino Médio de São Paulo.

Para isso na hora da escolha será possível 
visualizar o itinerários disponível na unidade. 
Todas as escolas ofertam, pelo menos, dois 
itinerários, com todas as quatro áreas do 
conhecimento - Linguagens, Matemática, 
Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Os estudantes também terão opção de 
se matricular em outra unidade escolar, caso 
desejem cursar um itinerário não ofertado 
pela unidade atual.

Para a definição dos itinerários a Secre-
taria da Educação do Estado de São Paulo 
(Seduc-SP) realizou uma pesquisa de ma-
nifestação de interesse com os estudantes.

O currículo do Ensino Médio do Estado 
de São Paulo apresenta 11 possibilidades 
de aprofundamento curricular, sendo dez de 
áreas do conhecimento e uma de formação 
técnica, via Novotec Expresso ou Novotec 
Integrado.

Da REDAÇÃOPrefeitura oficializa retorno às 
aulas para 20 de setembro

neste caso, é de 10 horas diárias. 
Caso exceda o número de alunos, a 
instituição poderá oferecer atendi-
mento em dois agrupamentos, por 
períodos de 5 horas (manhã e tarde), 
devendo ter apreciação e homologa-
ção do Conselho de Escola.
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Mulher é vítima de sequestro relâmpago 
e bandidos batem carro em moto na fuga
Criminosos provocaram um 

acidente de trânsito, às 22h, 
que deixou um motociclista 
de 26 anos ferido. A colisão 
ocorreu após eles roubarem 
e fazerem refém uma mulher 
de 32 anos. Com a batida, a 
placa do carro roubado caiu e 
ficou no local.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia, os militares estavam em 
patrulhamento quando foram 
informados sobre um motoci-
clista que foi ferido após um 
carro colidir com a sua moto 
e não parar para prestar so-
corro, sendo que no mesmo 
instante eles foram acionados 
pela mulher de 32 anos que 
informou ter sido roubada.

A vítima do acidente foi 

levada para a UPA Norte e per-
maneceu em observação. Em 
contato com o motociclista os 
policiais  forma informados que 
ele poderia reconhecer o casal.

Já contato com a vítima do 
roubo os PMs foram informa-
dos de que a mulher foi abor-
dada ainda dentro de seu carro 
na Avenida Nossa Senhora da 
Paz por um casal que a levou 
até a Avenida Mirassolândia 
para sacar R$1 mil de sua 
poupança.

Ela acrescentou que com 
o dinheiro os criminosos ainda 
a levaram para o bairro João 
Paulo para comprar drogas, 
depois trocaram o pneu do 
carro e por fim ao pararem em 
uma farmácia a vítima conse-
guiu sair do automóvel e com 
a ajuda de um motoboy fugiu 
dos criminosos.

Durante o depoimento os 
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A vítima do acidente foi 
levada para a UPA Norte 
e permaneceu em obser-
vação

policiais foram informados de 
que o veículo roubado foi loca-
lizado e dentro do carro havia 
um CPF e um comprovante de 
vacinação no nome de uma 
mulher. A vítima passou mal 
e foi levada para o Hospital 
Beneficência Portuguesa e 
permaneceu em observação.

Os policiais compareceram 
na Central de Flagrantes para 
registrar o caso como roubo, 
lesão corporal culposa em 
direção de veículo, omissão 
de socorro e fuga do local de 
acidente, que foi encaminhado 
para o 6º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

CAMPANHA
BR 153 terá campanha 

neste feriado 
prolongado para uso 

do cinto de segurança 

A Concessionária Triunfo 
Transbrasiliana, que administra 
a BR-153, lança neste mês de 
setembro e, durante o feriado 
prolongado de Independência 
do Brasil, a campanha educa-
tiva “Não deixe a vida por um 
fio. Use o cinto de segurança”.

O objetivo é conscientizar 
os motoristas e passageiros 
sobre a importância do uso do 
cinto da segurança que pode 
evitar lesões e salvar vidas em 
casos de acidentes e freadas 
bruscas.

A falta do uso do cinto de 
segurança pode representar 
ferimentos graves e até mes-
mo a morte em alguns casos 
de acidentes de trânsito. No 
Brasil, o cinto é obrigatório 
em todos os automóveis co-
locados à venda desde 1968, 
mas só em 23 de setembro de 
1997, o uso obrigatório do cin-
to para condutor e passageiros 
em todas as vias do território 
nacional foi sancionado.

No Brasil, mais de 40 mil 
pessoas morrem em aciden-
tes de trânsito todos os anos, 
conforme revelam os números 
de indenizações pela cober-
tura de morte do Seguro de 
Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT). Ainda 
segundo estudos realizados 
por entidades de ortopedistas 
no Brasil e no mundo já iden-
tificaram que a utilização do 
cinto de segurança reduz em 
até 70% o risco de mortes e 
graves lesões.

De acordo com Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS), 
divulgada pelo IBGE em maio 
deste ano, 79,7% dos en-
trevistados com 18 anos ou 
mais afirmaram utilizar o equi-
pamento no banco da frente 
quando dirigiam ou andavam 
de carro. No entanto, este 
índice cai para 54,6% quando 
se considera o uso de cinto no 
banco de trás. Ou seja, os pas-
sageiros que viajam no banco 
de trás estão mais vulneráveis 
em casos de colisões.

Por isso a campanha edu-
cativa será divulgada em todos 
os canais de comunicação 
da empresa como cartazes 
fixados nas cabines das qua-
tro praças de pedágio (Onda 
Verde, José Bonifácio, Lins 
e Vera Cruz), mensagens de 
conscientização nos Painéis 
de Mensagens Variáveis (PM-
V´s), além de informações nas 
redes sociais como o LinkedIn, 
Instagram (@triunfotransbra-
siliana) e perfil no Twitter (@
br153sp).
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DROGAS
Baep prende jovens 

por tráfico com crack, 
cocaína e maconha

Na tarde desta quinta-feira 
(2) policiais militares da equipe 
do BAEP prenderam às 15h no 
bairro Jardim Congonhas um 
jovem de 20 anos e outro de 
21 anos que estavam trafican-
do porções de crack, cocaína e 
maconha.

Os policiais estavam em 
patrulhamento pela Rua Pe-
dro Góes, quando observaram 
próximo aos prédios do CDHU 
os dois jovens carregando uma 
sacola cada, sendo que ao 
notarem a presença da viatura 
os dois deixaram as sacolas e 
tentaram fugir.

Dentro dos plásticos os po-
liciais encontraram 18 porções 
de maconha, dois saquinhos 
de zip lock com dez porções de 
crack cada um e um papel com 
anotações de valores e pesos.

Mais tarde os policiais re-
ceberam uma informação anô-
nima de que os dois jovens 
estariam em um apartamento 
desocupado dos prédios do 

CDHU. No local eles abordaram 
os suspeitos, sendo que em re-
vista pessoal foram apreendidas 
com o mais novo duas porções 
de maconha, R$12 e um celular 
e com o mais velho eles encon-
traram R$20 e um celular.

Os dois confessaram que as 
drogas seriam comercializadas e 
o jovem de 20 anos acrescentou 
que em sua casa estavam mais 
entorpecentes, dinheiro do tráfi-
co e apetrechos para o preparo 
das porções.

Na casa os policiais localiza-
ram quatro porções médias de 
maconha, meio tijolo da mesma 
droga, 12 porções de cocaína, 
dois pratos com várias porções 
de crack, R$1.483 e  mais uma 
porção de crack de tamanho 
médio.

Eles foram levados para a 
Central de Flagrantes e presos. 
O boletim de ocorrência foi 
registrado como drogas sem 
autorização e posteriormente 
encaminhado para o 2º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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ESTELIONATO

Um homem de 34 anos 
compareceu na Central de Fla-
grantes por volta das 21h desta 
quinta-feira (2) para informar 
que na quarta-feira (1) ele foi 
vítima de um golpe no qual ele 
perdeu quase R$5 mil.

Em seu depoimento infor-
mou que estava procurando 
instituições financeiras para 
realizar um empréstimo pes-
soal, quando ao entrar em 
contato com o consultor de um 
site de uma agência bancária 
negociou R$5 mil.

Em seguida o consultor pe-
diu cópias de seus documentos 
pessoais e informou que seria 
necessário realizar o pagamen-

to de um imposto no valor de 
R$1.999,99. A vítima pagou o 
imposto porém não recebeu o 
valor de seu empréstimo.

A vítima então voltou a en-
trar em contato com o consultor 
que disse que seria necessário 
realizar outro pagamento no 
valor de R$3 mil e que se o 
ação não fosse feita ele poderia 
bloquear os bens da vítima, pois 
estava com seus documentos 
pessoais.

Devido a ameaça a vítima 
realizou o segundo pagamento 
e em seguida procurou a central 
para registrar uma queixa de es-
telionato que foi encaminhada 
para o 3º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Empréstimo online vira golpe e 
prejuízo de R$ 1,9 mil

ATÉ QUANDO?
Mais um caos de violência doméstica

Na madrugada desta sexta-
-feira (3) uma equipe da Polícia 
Militar prendeu um homem de 
37 anos que agrediu sua com-
panheira de 56 anos. O caso 
ocorreu na residência do casal 
no bairro Jardim Residencial 
Vetorasso.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os policiais foram 

acionados para atender uma 
ocorrência de violência domés-
tica na Avenida Monte Aprazível 
e no local eles foram recebidos 
pela vítima, que acusou o com-
panheiro de chegar embriagado 
em casa, por volta das 22h30, 
proferindo ofensas e em seguida 
a agredindo com uma cadeira.

A agressão deixou ferimentos 
visíveis. Os policiais entraram na 
residência, onde encontraram 

Da REDAÇÃO o agressor, visivelmente em-
briagado, deitado no sofá. Eles 
questionaram o homem sobre 
o ocorrido e ele acabou confes-
sando que ofendeu e agrediu 
sua companheira. Por isso todos 
foram levados para a Central de 
Flagrantes.

Na central a vítima confirmou 
a versão dos policiais e acrescen-
tou que por temer por sua vida 
ela deseja registrar uma medida 

protetiva. Já o homem disse que 
não agrediu sua companheira, 
sendo que depois da discussão a 
mulher passou a quebrar os ob-
jetos da casa e tentou agredi-lo

O homem foi preso e o bole-
tim de ocorrência com natureza 
de lesão corporal, ameaça e vio-
lência doméstica foi encaminha-
do para a Delegacia de Defesa 
da Mulher. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

INTOLERÂNCIA EM CASA

Homem é agredido pela 
ex–mulher enquanto 

ajudava filha fazer tarefa

Um homem de 49 anos 
procurou a Central de Flagrante 
na noite da última quinta-feira 
(2) para relatar que foi agredido 
por sua ex-esposa de 39 anos, 
enquanto ele estava ajudando a 
filha do ex-casal em uma lição 
da escola por volta das 20h 
na casa da mulher, no Jardim 
Arroyo.

Para os policiais a vítima 
informou que esta separado de 
sua ex-esposa desde 2019 e 
que a filha deles, de 10 anos, 
esta morando com a mãe e 
avó, sendo que na quinta-feira 
ele compareceu a residência 
para ajudar sua filha em uma 
lição de geografia e em certo 
momento ao falarem sobre a 
Argentina o homem brincou 
exemplificando a rivalidade do 
país com o Brasil, sendo que 
a mulher não gostou da brin-
cadeira.

Por este motivo a mulher 
comentou que ele estava en-
sinando o ódio para a criança 

e que isso não é algo que pais 
deveriam fazer, momento em 
que o homem se defendeu di-
zendo que foi uma brincadeira 
e passou a ser ofendido.

Em seguida a ex-esposa 
agrediu a vítima com uma mor-
dida no antebraço direito, um 
soco no olho esquerdo, socos 
na cabeça e chutes. A vítima 
apresentou lesões aparentes.

Após as agressões o homem 
procurou a central para registrar 
uma queixa de lesão corporal 
e injúria, que mais tarde foi 
encaminhado para o 4º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Bêbado agride 
companheira com 

cadeirada e acaba preso

Na madrugada desta sexta-
-feira (3) uma equipe da Polícia 
Militar prendeu um homem de 
37 anos que agrediu sua com-
panheira de 56 anos. O caso 
ocorreu na residência do casal 
no bairro Jardim Residencial 
Vetorasso.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os policiais fo-
ram acionados para atender 
uma ocorrência de violência 
doméstica na Avenida Monte 
Aprazível e no local eles foram 
recebidos pela vítima, que acu-
sou o companheiro de chegar 
embriagado em casa, por volta 
das 22h30, proferindo ofensas 
e em seguida a agredindo com 
uma cadeira.

A agressão deixou ferimen-
tos visíveis. Os policiais entra-
ram na residência, onde encon-
traram o agressor, visivelmente 
embriagado, deitado no sofá. 
Eles questionaram o homem 
sobre o ocorrido e ele acabou 
confessando que ofendeu e 

agrediu sua companheira. Por 
isso todos foram levados para 
a Central de Flagrantes.

Na central a vítima confir-
mou a versão dos policiais e 
acrescentou que por temer por 
sua vida ela deseja registrar 
uma medida protetiva. Já o ho-
mem disse que não agrediu sua 
companheira, sendo que depois 
da discussão a mulher passou 
a quebrar os objetos da casa e 
tentou agredi-lo

O homem foi preso e o bole-
tim de ocorrência com natureza 
de lesão corporal, ameaça e 
violência doméstica foi enca-
minhado para a Delegacia de 
Defesa da Mulher. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)
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Laser: Depilação ou 
Epilação? Conheça o 

soprano platinum sem dor! 

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

Depilação a laser, veja as vantagens e desvantagens: 
* A depilação enfraquece os bulbos capilares, onde nascem 

os pelos. 
* Todos que tem pelos podem fazer e adolescentes podem 

fazer e em qualquer parte do corpo. 
* Esse tipo de depilação acaba com os pelos encravados. 
* As sessões são muito rápidas.
A depilação a laser não faz mal para a pele e não causa 

nenhum tipo de dano à saúde como doenças graves de pele. 
As restrições da depilação são sempre previamente identifica-
dos pela ficha de avaliação e devem estar de acordo com as 
recomendações do fabricante do equipamento.

A única desvantagem da depilação é que pode ocorrer 
queimadura devido ao calor excessivo do laser. 

Como funciona o laser 
A energia do laser capta a melanina e causa a destruição dos 

pelos desde o folículo piloso. Com isso, retarda o crescimento 
dos fios e impede a produção de novos pelos. O procedimento 
é indicado para homens e mulheres que desejam eliminar os 
pelos do rosto ou corpo.

É seguro fazer depilação a laser?
Depilação a laser é seguro para todos os tipos de pele usan-

do o programa exato para cada pele. O laser pode ser usado 
em qualquer tom de pele com mais segurança e com feixe de 
energia que atinge apenas o bulbo dos pelos sem agredir a 
pele ao redor.

Existem muitos tipos de laser é uma das mais novas tec-
nologias utilizam o gelo para projetar o calor na pele, fazendo 
com que a pessoa ser depilada não sinta desconforto que o 
jato excessivo da luz pode causar a pele. 

Um laser de última geração é o soprano platinum e quem 
vai falar da máquina para nós é o proprietário Júlio Florentino, 
ele afirma que o Soprano Platinum oferece o que a de melhor 
em tecnologia a laser, trazendo conforto, por ser indolor devido 
a sua ponteira que é resfriada a -3°c, agilidade devido aí ta-
manho da ponteira e possui também o tio facial para áreas de 
difícil acesso. Sem dúvidas o melhor equipamento no mercado 
mundial, tecnologia israelense, validade e comercializada em 
todo mundo! O que isso quer dizer?!

A depilação que você faz aqui, você faz na Europa, nos EUA 
a Rússia.

Sua alta tecnologia testada e aprovada por 20 anos fez 
com que o soprano Ice Platinum, seja o que há de melhor em 
epilação a laser.

Seu principal trunfo está em sua ponteira trio, formada por 
três comprimentos de onda (755nm,810nm e 1064nm),emi-
tidos simultaneamente

Com esse comprimento de onda no soprano platinum é 
capaz de  remover todos os tipos de pelos, aliada com a tec-
nologia  “In Motion”, que permite tratar todos os tipos de pele, 
as escuras e bronzeadas, sem dor e com maior segurança! 

Temos no mercado dois modos de remoção de pelos, a 
Epilação e a Depilação.

Mas qual as suas diferenças?!
A Depilação é a remoção dos pelos rentes a superfície da 

pele, não atingindo as porções internas dos folículos pilosos.
Já a Epilaçao é quando ocorre a extração dos pelos inteiros, 

incluindo as porções abaixo da pele, como parte do bulbo piloso.
Por exemplo, pinças, ceras, laser, luz intensa pulsada, 

eletrólise.
A luz emitida pelo laser de alta potência, tem uma elevada 

penetração na pele, dessa forma atingindo o bulbo piloso, dessa 
forma garantido a destruição do bulbo, da bainha epitelial e de 
pequenos vasos capilares que o nutre.

Por esse motivo são necessárias algumas sessões de laser 
em intervalos distintos para cada região, a cada aplicação uma 
parte dos pelos e da capacidade de produção de novos pelos é 
eliminada em cada sessão o resultado é cada vê melhor afirma 
Florentino. 

A coluna Saúde e Físio agradece ao Sr. Júlio Florentino pelas 
informações aqui prestadas.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, espe-
cialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low carb 
nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora do método 
3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude
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Feriadão terá cinco salas 
de vacinação atendendo
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto informou que vai abrir 
cinco salas de vacina neste fim 
de semana e feriado, para dar 
continuidade à imunização con-
tra a Covid-19.

Neste sábado (4) a imuniza-
ção será para adolescentes de 
14 anos e jovens de 15 a 17 que 
não conseguiram tomar a vacina 
durante a semana. No domingo 
(5), serão incluídos jovens de 13 
anos e na terça-feira (7) será a 
vez de quem tem 12 anos.

As doses estarão disponíveis 
nos seguintes pontos: CSE Es-
toril (Rua Caetano Elzo Rogério, 
1800 - Jardim Ouro Verde); UBS 
Vetorazzo (Avenida Ernesto For-
tunato Vetorazzo, 711 - Jardim 
Vetorazzo); Shopping Cidade 
Norte (Av. Alfredo Antônio de 
Oliveira, 2077 - Jardim Planalto); 
Salão Paroquial da Igreja Nossa 
Senhora do Brasil (R. Virgílio Dias 
de Castro, 388 – São Deoclecia-
no) e Swift (Av. Duque de Caxias, 
3.900 – Jardim dos Seixas). O 
horário da vacinação em todos 

os postos será das 8h às 13h.
Para esta etapa da vaci-

nação, o município recebeu 
8.706 doses da vacina Pfizer, 
equivalente a 73% da estimativa 
populacional de adolescentes de 
12 a 14 anos. Outros 12.856 
adolescentes de 15 a 17 anos já 
foram vacinados, cerca de 80% 
do público-alvo. Os documentos 
necessários para receber a dose 
estão disponíveis em: www.riopre-
to.sp.gov.br/vacinacovid.

A vacinação de segunda 
dose das vacinas AstraZeneca, 
Coronavac e Pfizer também será 
feita durante o fim de semana 
e no feriado para AstraZeneca, 
Pfizer e Coronavac. Todos que 
receberam a segunda dose das 
vacinas AstraZeneca e Pfizer em 
Rio Preto até o dia 16 de junho 
ou que estão atrasados podem 
comparecer a um dos cinco 
postos de vacinação e receber a 
segunda dose. Para a segunda 
dose da vacina Coronavac, o 
intervalo entre doses continua 
sendo 28 dias.

Ainda no fim de semana e 
feriado, Rio Preto começa a 
aplicar a dose adicional da vacina 
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Feriadão tem cinco salas de vacinação atendendo; a 
partir de hoje
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em idosos com 90 anos ou mais 
que receberam a segunda dose 
há pelo menos 6 meses. Esse 
público será incluído somente 
a partir de domingo (5). Para 
ser vacinado, o idosos deve 
apresentar documento foto e 
CPF, comprovante de residência 
de Rio Preto e comprovante de 
vacinação. A estimativa é de 1,6 

mil idosos de 90 anos ou mais 
sejam vacinados com a dose 
adicional.

No sábado (4), os atendi-
mentos na Swift serão internos, 
enquanto no domingo e na 
terça-feira, todos os públicos 
serão atendidos em sistema 
drive-thru, levando em conta a 
inclusão do público idoso.

PEÇONHENTOSDIÁRIO

Relatório indica mais 
65 casos de Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
sexta-feira (3) mais 65 casos 
de Covid-19 no município, 
sendo 52 diagnosticados por 
exame PCR e 13 por exame TR 
antígeno. No total são 96.246 
casos, com uma média 61 
casos leves e três casos graves 
por dia.

Também foram confirma-
dos mais dois óbitos, ambos 
notificados na quinta-feira 
(2). Desde o início da pande-
mia são 2.750 mortes, com 
uma taxa de letalidade de 
2,8%. Considerando apenas 
os dados de 2021 são 61.483 
casos e 1.828 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 119 
pessoas foram consideradas 

recuperadas da Covid-19, to-
talizando 91.243 curados, o 
equivalente a 94,8% dos ca-
sos. A cidade soma 317.912 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 285.634 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 20.698 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 324 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 155 
na UTI e 169 na enfermaria, 
sendo que 150 são residentes 
de Rio Preto e 174 são de 
outros municípios da região. 
Dentre os casos confirmados 
de Covid-19, são 189 interna-
ções, com 101 na UTI e 88 na 
enfermaria. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI é de 38% em 
Rio Preto e de 37,7% na região.

Vinicius LIMA 

Vigilância faz varredura 
em escolas na busca 

por escorpiões

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio das Secretarias de Saúde 
e Educação, inicia na próxima 
quarta-feira (8) um projeto para 
capturar escorpiões em escolas 
municipais. Inicialmente, 28 
escolas serão vistoriadas. As 
capturas serão feitas no período 
noturno, quando os escorpiões 
costumam sair de seus escon-
derijos para buscar alimentos.

“A captura e a ação de 
manejo são os dois processos 
recomendados pelo Manual 
para Controle de Escorpião para 
conter o número de animais. 
Não é recomendado o uso de 
produtos químicos, já que o 
escorpião possui mecanismos 
de defesa contra esses inse-
ticidas”, explicou o gerente da 
Vigilância Ambiental, Luiz Feboli 
Filho.

As 28 escolas que vão rece-
ber o projeto ficam nas áreas de 
abrangência do Santo Antônio, 
Maria Lúcia, Solo Sagrado e 
Eldorado. Os locais foram esco-
lhidos levando em consideração 
o número de acidentes com es-
corpiões registrado, que soma 
40% do total.

O projeto também levou em 
consideração o risco de aciden-
tes com escorpiões relacionado 
às crianças. “Com a captura 
noturna pretendemos intervir 
no controle populacional dos 
escorpiões, prevenindo assim 

a ocorrência de acidentes nas 
áreas de maior risco”, afirmou 
Feboli.

O escorpião mais comum 
de Rio Preto é o escorpião Ty-
tius serrulatus, popularmente 
conhecido como escorpião 
amarelo. Em 2019, o município 
registrou 625 acidentes com 
escorpiões e 923 em 2020. 
Este ano, de janeiro a agosto, 
527 acidentes foram registra-
dos. Não ocorreram óbitos nos 
períodos citados.

Os acidentes com escor-
piões são acompanhados e 
monitorados pela Secretaria 
Municipal de Saúde. Em caso 
de surgimento de escorpiões, 
os munícipes podem solicitar 
vistorias e orientações pela Ou-
vidoria da Secretaria da Saúde, 
pelo telefone 0800 770 58 70.

Em caso de acidentes, a re-
comendação é procurar imedia-
tamente um serviço de saúde.

Assim como a captura, as 
ações de manejo são a me-
lhor forma de se prevenir dos 
acidentes com escorpiões. 
Por isso, é importante manter 
quintal limpo e o mato roçado. 
É importante também vedar 
frestas e buracos na parede, 
não acumular lixo, colocar an-
teparos nas soleiras das portas 
e proteger os ralos, utilizar luvas 
de couro ao manusear telhas, 
madeiras e lenhas e utilizar bo-
tas e luvas de couro ao capinar 
ou fazer jardinagem.

Da REPORTAGEM 

ESTIAGEM

Umidade do ar chega 
a 11% e preocupa

A Defesa Civil de Rio Preto 
alerta para o baixíssimo nível 
de umidade do ar registrado na 
tarde dessa sexta-feira, quando 
o índice chegou a 11% - pró-
ximo ao registrado em regiões 
desérticas.

Por conta desse quadro, a 
Defesa Civil, a Polícia Ambien-
tal e a Secretaria de Agricultura 
de Rio Preto demarcaram mais 
um aceiro na região da Floresta 
do Noroeste Paulista, que será 
executado neste fim de sema-
na em sistema emergencial. 
Serão 3,5 quilômetros lineares.

“Infelizmente, as previsões 
de chuva não se confirmaram 
ao longo da semana, o que 
deixou a situação ainda mais 
preocupante”, comentou o 
coordenador da Defesa Civil, 
coronel Carlos Lamin.

Orientações à 
população:

Hidratar-se com frequência;
Evitar exposição ao sol;
Usar vaporizadores de am-

biente ou toalha umedecida;
Evitar práticas esportivas 

entre 13 e 18h;
Usar soro fisiológico nos 

olhos e narinas;
Não usar fogo para limpeza 

de galhos ou folhas.

Da REDAÇÃO

DIA 8
Dibea abre mais mil vagas 
para castração de animais

A Diretoria do Bem-Estar 
Animal (Dibea) abrirá novo 
cadastro para a próxima eta-
pa da castração em massa, 
que ocorre nos dias 1º a 5 de 
outubro. Interessados devem 
comparecer ao Pet Park no dia 
8 de setembro para solicitar 
o serviço que atenderá cães 
e gatos.

O cadastramento começa 
às 8h30 e será realizado até 
o preenchimento das mil vagas 
disponíveis para esta etapa. 
Para se cadastrar, é neces-
sário apresentar documentos 
pessoais e comprovante de 
residência de Rio Preto. Caso 
as vagas não sejam preenchi-
das, a Dibea volta a abrir o 
cadastramento no dia 9.

Rio Preto realizou cinco eta-
pas do Mutirão da Castração 
em Massa em 2020 e 2021. 
Na última, realizada entre 3 
e 8 de julho, 1.061 animais 

foram castrados. A estimativa 
agora é de que mil animais 
sejam castrados na próxima 
etapa.

No dia 11 de setembro, a 
Dibea promove a segunda fei-
ra de adoção de cães e gatos 
deste ano. A feira será no Pet 
Park, das 9h às 15h. Os inte-
ressados em adotar os animais 
devem comparecer ao local, 
com documentos pessoais e 
comprovante de residência.

Na última feira de adoção, 
realizada no dia 21 de agosto, 
foram adotados 1 cão e 2 
gatos.

Serviço:
Cadastro para Castração 

em Massa
Data: 8 de setembro
Horário: a partir das 8h30 

(até o preenchimento das 
vagas)

Local: Pet Park – Av. Phi-
ladelpho Gouvea Neto, 2.150 
– Parque Setorial

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

ANIVERSARIANTE DA SEMANA   - A No centro da foto, 
a aniversariante Aline Cruz Girardi  com Andraci Maria 
Veltrone Atique e Claudia Bassitt. Um passeio e com-
pras no exterior.

NOVA NOVELA  -  O ator brasileiro Lima Duarte volta à 
televisão após ser escalado para a novela “Além da Ilu-
são”. Na trama de Alessandra Poggi, ele será o pai de 
Paloma Duarte e avô de Ana Clara, que são, respectiva-
mente, neta e bisneta dele na vida real. 

COMEMORAÇÃO EM FAMÍLIA  - Glória Pires teve um ani-
versário sofi sticado. No dia 23 de agosto, a atriz completou 
58 anos. A data foi comemorada com um jantar em família, 
com direito a bolo em um restaurante luxuoso. Antes do 
jantar, a atriz foi acordada com banquete organizado pelo 
marido, que também fez uma declaração apaixonante. 
Além disso, ela recebeu várias mensagens carinhosas de 
amigos e familiares.

MÚSICA TRISTE -   O cantor Luis Miguel canta uma música 
que chama “Relógio”. A canção foi feita em um momento 
triste: a esposa dele estava como uma doença grave. No 
hospital, ele estava sentado ao lado dela em frente a um 
relógio. Luis passou a noite em claro, pois o médico disse 
que ela não iria passar daquela noite e foi quando ele es-
creveu a música. Uma canção triste onde ele pede para o 
relógio parar, pois com o relógio parado a mulher dele não 
iria morrer. Igual a música Guadalupe de Chitãozinho e Xo-
roró. Vale lembrar que Fátima Cruz esteve com Xororó em 
Rio Preto, marceneiro e cantor de sucesso. Ele estava em 
um restaurante de sua propriedade em Rio Preto. Fátima 
tentou se lembrar da música Guadalupe, mas não conse-
guiu e o cantor falou todas as suas músicas de sucesso 
menos essa.

FAMÍLIA GOTTARDI  -  As belas Angela e Ana Carolina Got-
tardi no Terraço Itália: quem conhece não esquece jamais 
(não pode ter medo de altura passa de 20 andar).

LIVE DE FAMOSOS -  Ivete Sangalo disse que o Paulo Ri-
cardo do RPM foi fazer um show em Juazeiros, onde ela 
morava. O show estava completamente lotado e, como es-
tava sem dinheiro, ela fi cou do lado de fora vibrando com 
o show. A cantora lembrou-se do episódio em um live com 
a participação do Paulo Ricardo. Foi muito emocionante.

NOVEMBRO AZUL  - É muito importante os homens não 
se esquecerem de fazer o exame de próstata. Um exame 
simples de PSA pode salvar a sua vida. Com os diagnós-
ticos, boa prevenção de saúde, o exame de próstata pode 
diminuir os números alarmantes e salvar a sua vida.

CASAL DISCRETO  - O ator Cássio Gabus fez uma rara 
menção à esposa, Lidia Brondi. Casados e discretos, os 
dois raramente aparecem publicamente. Durante o “É de 
Casa” do dia 29 de agosto, ele falou do início do namoro 
logo após os dois formarem casais em duas novelas. O 
casal apareceu na revista Contigo e disse: “estamos so-
brevivendo”. Eles estão juntos a mais de 30 anos. Lídia 
aposentou como atriz e está trabalhando como psicóloga.

MEDALHA DE OURO   -  No Dia do Soldado, 25 de agosto, 
em comemoração, a coronel Helena esteve na 3ª Com-
panhia da Polícia Militar em Salto. Lá conheceu a Kelly, 
atleta paraolímpica que ganhou medalha de ouro e emo-
cionou a todos com a sua história. Ela perdeu a visão 
com apenas 11 meses de vida e ainda criança iniciou o 
treinamento do judô no projeto da Polícia Comunitária. 
A atleta integra a seleção e hoje é tricampeã brasileira 
de judô.

Região acumula R$ 509,9 milhões em 
investimentos no ano, segundo Seade

O Seade divulgou nesta 
semana a Pesquisa de In-
vestimentos Anunciados no 
Estado de São Paulo (Piesp). 
A região de São José do Rio 
Preto registrou, de janeiro a 
julho, R$ 509,9 milhões em 
investimentos. A agropecuária 
responde por 70,5% dos valo-
res, seguida pelo investimento 
em infraestrutura com 21,2%.

O maior investimento re-
gistrado na região no período 
foi da Colombo Agroindústria 
com R$ 359.900.000 em 
julho, mais do que no primeiro 
semestre inteiro. A empresa 
atua na produção de açúcar, 
etanol e energia elétrica, 
com matrizes nas cidades de 
Ariranha, Palestina e Santa 
Albertina.

“Desde que foi estabelecida 
a política do RenovaBio, as 
usinas de açúcar tem intensifi-
cado os investimentos na reno-
vação de seus canaviais e em 
trazer a tecnologia para o cam-
po. A região de Rio Preto acaba 
sendo fortemente impactada 
por ser um dos principais polos 
do Estado nesse setor, respon-
dendo por 16,3% de toda a 
atividade canavieira”, afirmou 
a economista e analista de 
gerência econômica do Seade, 
Margarida Kalemkarian.

O segundo maior investi-
mento na região foi da Triunfo 
Transbrasiliana com R$ 108 
milhões. No setor de serviços, 
o Vale do Cedros investiu R$ 
35 milhões. Na indústria o 
destaque é da Semecat com 
investimento de R$ 2 milhões, 
enquanto que no comércio a 
Boi Saúde registrou R$ 500 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

ECONOMIA EM ALTA
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A região de São José do Rio 
Preto registrou, de janeiro a 
julho, R$ 509,9 milhões em 
investimentos

mil.
No Estado de São Pau-

lo foram R$ 21 bilhões em 
investimentos no primeiro 
semestre, sendo que 47% 
dos investimentos anunciados 
vincularam-se à infraestrutura 
totalizando R$ 9,9 bilhões, 
sobretudo às atividades ligadas 
aos transportes terrestres com 
o consórcio ViaMobilidade, dos 
grupos CCR e Ruas (R$ 3,2 
bilhões) para  manutenção, 
expansão e modernização 
de duas linhas de transporte 
ferroviário de passageiros da 
CPTM, concedidas pelo gover-
no estadual por 30 anos.

“Para a série histórica, R$ 
21 bilhões é um valor baixo 
para um semestre, mas o re-
ceio com o futuro da pandemia 
fez com que alguns empre-
sários segurassem os seus 
investimentos. As concessões 

do poder público acabaram 
sendo o carro-chefe no perío-
do”, comentou Margarida.

O setor do comércio tam-
bém foi destaque na pesquisa 
obtendo o maior valor semes-
tral da série histórica iniciada 
em 2012, com R$ 4,7 bilhões, 
essencialmente graças aos 
recursos divulgados por um 
dos líderes do e-commerce no 
país: Mercado Livre (R$ 4,0 
bilhões). A empresa investiu 
não apenas para ampliar sua 
plataforma tecnológica, como 
também para oferecer crédito 
e serviços de entrega aos clien-
tes das empresas que comer-
cializam produtos em seu site.

MUNICIPAL Lojistas do Shopping Azul 
pedem parcelamento de taxas

Um grupo de permissioná-
rios do Shopping Azul de Rio 
Preto se reuniu com vereado-
res na tarde desta quinta-feira 
(2), no auditório da Câmara 
Municipal, para expor a situ-
ação de dificuldade que estão 
enfrentando e pedir ajuda dos 
parlamentares na interlocução 
com o governo municipal.

Os ambulantes que foram 
atingidos pelo incêndio no 
piso superior da rodoviária, 
quando perderam todas as 
mercadorias, e enfrentaram 
as dificuldades impostas pela 
pandemia de Covid-19, dizem 
que não estão conseguindo 
arcar com os compromissos 
junto à Prefeitura, como o 
pagamento de taxa de funcio-
namento no valor de R$ 124 
por mês.

Além do pagamento da taxa 
mensal, os ambulantes dizem 
que ficaram cinco meses sem 
poder trabalhar até a Prefeitura 
definir da Praça Cívica como 
novo local de funcionamento 
do Shopping Azul. E que, dois 
meses antes do início das ati-
vidades, a Prefeitura começou 
a cobrar a taxa.

“O movimento está super 
devagar por causa da pande-
mia. E começamos a trabalhar 
já devendo dois meses de 
taxa. Trabalhamos dois meses 
e devemos quatro meses. A 
Prefeitura deu isenção para os 
comerciantes da Bady Bassitt 
atingidos pela enchente. Nos-
sa situação não é diferente, 
poderiam fazer e mesmo com 
a gente”, disse um dos repre-
sentantes dos ambulantes, 
Lucídio Pereira de Lima.

Outro representante da 

categoria, Veronildo Jorge 
da Silva, afirmou que se um 
ambulante atrasar seis meses 
o pagamento da taxa tem seu 
box lacrado. “Estão juntando 
tudo, dívidas antigas. E o se-
cretário (de Desenvolvimento 
Econômico) não quer nem 
saber, manda lacrar. Estamos 
sofrendo. Peço aos vereadores 
que ajudem esse povo”, disse 
Veronildo.

Estavam presentes à reu-
nião com os ambulantes o 
presidente da Câmara, Pedro 
Roberto (Patriota), e os verea-
dores João Paulo Rillo (Psol) e 
Jean Charles Serbeto (MDB). 
“Realmente não dá para pen-
sar em ser cobrado antes de 
estar trabalhando, todos pas-
saram por momentos difíceis 
e acho que é possível fazer 
algo parecido com o que foi 
feito na Bady (isenção). O que 

aconteceu com vocês foi muito 
pior. Vamos dialogar com o 
Executivo”, disse Pedro, que 
se comprometeu em agendar 
reunião com o governo para 
debater quais medidas pode-
riam ser adotadas para ajudar 
os permissionários.

Já o vereador Jean Charles 
disse que recebeu demanda 
parecida de comerciantes e 
que já encaminhou solicitação 
ao Executivo no sentido de 
reparcelar saldo remanescente 
de antigos parcelamentos do 
PPI. “Tem gente que parcelou 
dívidas em 100 vezes, pagou 
70 e chegou a pandemia. Pre-
cisamos avaliar a possibilidade 
de reparcelar esse saldo para 
diminuir a parcela para dar 
fôlego. O governo já está es-
tudando, seja para apresentar 
um projeto seja para suspen-
der prazo.”

Da REDAÇÃO
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A lei prevê a 
remarcação e 
reembolso até o 
fi m do próximo 

ano
A Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon) 
publicou uma nota técnica 
com orientações sobre a 
aplicação da nova lei que 
amplia os prazos para a 
remarcação e reembolso para 
o setor de turismo, eventos e 
cultural, durante a pandemia. 
Muitos suspenderam as 
atividades a partir das 
restrições impostas pelo 
Poder Público.
Em linhas gerais, a Lei 
14.186/2021 prevê o prazo 
de até 31 de dezembro de 
2022 para consumidores 
remarcarem seus pacotes 
de viagem, passagens, ou 
solicitarem concessão de 

crédito. O mesmo prazo vale 
para artistas, profi ssionais 
contratados e prestadores de 
serviço para reembolso ou 
remarcação de eventos.

CINEMA TERÁ 
DIREITO. CASAMENTO 
NÃO
Na nota técnica da Senacon, 
basicamente, o órgão cita os 
setores que podem ou não 
utilizar a lei.
De acordo com o 
entendimento da entidade, a 
norma é voltada a cinemas, 
teatros, plataformas digitais 
de vendas de ingressos pela 
internet, bem como para 
fornecedores elencados 
na Lei Geral do Turismo 
(11.771/2008): agências de 
turismo, transportadoras 
turísticas, parques temáticos, 
meios de hospedagem e 
acampamentos turísticos.
Por outro lado, a lei não 
irá benefi ciar empresas 
de eventos particulares 
e eventos sociais como 
casamento, formatura ou 
aniversário e que não tenham 
cunho cultural não estão 
incluídas no rol de produtos 
e serviços que poderão se 
benefi ciar da nova lei.

COM 
APRESENTAÇÕES 
POSTERGADAS A 
LEI DESOBRIGA O 
REEMBOLSO ATÉ O 
FIM DESTE ANO
Na segunda quinzena de 
março de 2020, o cenário 
de shows previa  inúmeras  
apresentações e estas foram 
adiadas e/ou canceladas. 
Em outubro deste ano, 
estes shows voltarão  a ser 
realizados, com todos os 
protocolos sanitários.
 De acordo com a lei, 
os produtores não são 
obrigados a reembolsar 
os valores pagos pelo 

consumidor, desde que 
remarquem o espetáculo 
ou, quando não for possível 
a remarcação, garantam 
a disponibilização dos 
valores como crédito  até 
o fi m de 2022. Portanto, o 
consumidor  que preferir 
não manter seu ingresso 
para data futura, poderá 
trocar por créditos.
 Se o consumidor não fi zer 
a solicitação no prazo, por 
motivo de falecimento, 
de internação ou de 
força maior, o prazo será 
restituído em proveito 
da parte, do herdeiro ou 
do sucessor, a contar da 
data de ocorrência do fato 
impeditivo da solicitação. 
A lei aplica-se aos casos em 
que o serviço, a reserva ou o 
evento adiado tiver que ser 
novamente adiado, em razão 
de não terem cessado os 
efeitos da pandemia.
Caso esses profi ssionais 
não prestem os serviços 
contratados no prazo 
previsto, o valor recebido 
será restituído, atualizado 
monetariamente pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
Especial (IPCA-E), até 
31/12/22.
Serão anuladas as multas 
por cancelamentos dos 
contratos na hipótese de os 
cancelamentos decorrerem 
das medidas de isolamento 
social adotadas para o 
combate à pandemia da 
covid-19 que tenham sido 
emitidas até 31/12/21.
A atuação da Senacon é no 
intuito de preservar a saúde 
das empresas dos setores 
do turismo e da cultura e, 
consequentemente, manter 
atualizados e vigorando os 
mecanismos de defesa do 
consumidor frente a todas 
as mudanças impostas pela 
pandemia da Covid-19. 

NEGOCIEI MINHA DÍVIDA, 
MEU NOME FICA SUJO ATÉ 
EU PAGAR TUDO?
O credor não pode obrigar o 
devedor a pagar todas as parcelas 
para ter seu nome retirado dos 
cadastros do SPC SERASA.
Portanto, com o acordo e o 
pagamento da primeira parcela, 
a dívida antiga está extinta, ou 
seja, não existe mais e também 
não podem existir mais cadastros 
negativos de SPC ou SERASA 
em relação a mesma, sendo que o 
credor tem o prazo legal de cinco 
dias úteis para retirada do nome 
do devedor dos cadastros.

BANCO PODE DESCONTAR 
DIVIDA DE CONTA 
SALÁRIO?
Sem autorização do cliente, o 
banco não pode descontar débitos 
da conta na folha de pagamento.
Se o banco deduzir a dívida sem 
autorização do cliente, pode 
até mesmo ter que pagar uma 
indenização se o cliente for a 
justiça.
O salário é impenhorável e o 
banco não pode deduzir sem 
autorização do cliente.

CONTRATEI UM SERVIÇO E 
ELE NÃO FOI REALIZADO, 
O QUE FAZER?
Caso seu serviço não foi 
realizado, o Código de Defesa do 
Consumidor expõe como direito 
seu:
1. Exigir cumprimento forçado 
do serviço, nos termos da oferta, 
apresentação ou publicidade;
2. Aceitar prestação de serviço 
equivalente ao contratado;
3. Rescindir  o contrato, com 
direito à restituição de quantia 
eventualmente antecipada, 
monetariamente atualizada e a 
perdas e danos.
Você deverá escrever uma 
solicitação de cumprimento de 
contrato ou do seu cancelamento, 
para o fornecedor do serviço.

MARIA RITA FUNNES – Arquiteta
MARIA RITA  -   UM 
DENTISTA PODE SER 
CONDENADO A INDENIZAR 
PACIENTE POR MÁ 
COLOCAÇÃO DE PRÓTESE 
DENTARIA?

SOS -   Respeitamos muito 
o trabalho dos dentistas, 
mesmo porque necessitamos 
muito deles. Entretanto, 
é grande o número de 
ocorrências nas quais se 
veri� ca a responsabilidade 
do dentista por mau 
atendimento ou serviço 
defeituoso. Entendemos 
que a responsabilidade 
civil deve ser imputada ao 
pro� ssional porque o mesmo 

efetuou prestação de serviço 
defeituoso. O procedimento 
odontológico realizado, 
como qualquer outro, se não 
cumprir a contento aquilo 
que foi contratado, causando 
vários transtornos à paciente, 
deve ser reparado. No caso 
citado, restaram espaços 
vagos entre a gengiva e 
a prótese, di� cultando a 
correta alimentação e a fala 
da paciente, pois sentia 
dores e não conseguia 
pronunciar algumas palavras. 
O tratamento odontológico, 
geralmente, con� gura 
obrigação de resultado, 
onde se aplicam as regras da 
responsabilidade objetiva.

GILBERTO DOS ANJOS – Comerciário
GILBERTO –   O 
CONSUMIDOR QUE, AO 
ABRIR UMA LATA DE 
TOMATE, SOFRE PROFUNDO 
CORTE NUMA DAS MÃOS, 
PODE RECORRER AO PODER 
JUDICIÁRIO PARA SER 
INDENIZADO? 

SOS -   A saúde e a segurança 
do consumidor estão entre 
os principais “direitos básicos” 
assegurados pelo Código 
de Defesa do Consumidor. 
Qualquer produto que possa 
causar perigo, tem de ser 
precedido de informações 
claras. Os tribunais já tem  
decidido em inúmeros 
processos (inclusive em 

casos onde o dano resultou 
de abertura de latas) que 
a responsabilidade civil do 
fabricante a� ora cristalina 
em casos dessa espécie. 
Recentemente, o Superior 
Tribunal de Justiça, com sede 
em Brasília, julgou um caso 
contra fabricante de  massa 
de tomate e assim decidiu: 
“O  fabricante de massa de 
tomate que coloca no mercado 
produto acondicionado em 
latas cuja abertura requer 
certos cuidados, sob pena de 
risco de  saúde do consumidor, 
e sem prestar a devida 
informação, deve  indenizar os 
danos materiais e morais daí 
resultantes”.

Divulgação
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ÀS VEZEZ A VERDADE PODE SER UM TAPA NA CARA, MAS SEMPRE A 
MENTIRA SERA UM TIRO NAS COSTAS. Sorria, beba muita água e 

seja feliz
GISELI FLORIANO Xavier, 

empresária, mais o fi lho Arthur 
Xavier, foram os aniversarian-
tes da última quinta-feira. Foi 
uma comemoração “in family”.

NASCEU ONTEM, sexta-fei-
ra, dia 03 de setembro, Theo-
doro, primogênito netinho dos 
avós paternos, Juliana e Mi-
guel (Miguelzinho) Vetorasso, 
engenheiro civil.  Muita saúde 
ao recém-nascido.    

O EMPRESÁRIO Marco 
Costantini (Marquinho) faleceu 
ontem. Não foi covid-19. Meus 
sentimentos para Christiane, 
seus fi lhos e familiares.

O MÉDICO DR. NADIM 
Cury, presidente do Monte 
Líbano, avisa que o clube de 
campo está retornando com 
toas as atividades esportivas. 
Na sede central de Rio Preto, 
as matrículas e rematrículas 
para as aulas de dança do 
ventre e língua árabe estão 
abertas.  Mais detalhes pelos 
telefones: (17) 3519-3444 e 
3512-2750.

QUER SE CUIDAR sem sair 
de casa? LUZK – leva o salão 
de beleza até você.   Tenha 
acesso a serviços de mani-
cure, depilação, cabeleireiro, 
esteticista... Baixe o App LUZK 
e agenda o dia, hora e local 
que deseja ser atendida (o). 
A empresária Dedé Menegaz, 
avisa que as clientes que estão 
usando o aplicativo estão ado-
rando.  Vale à pena conferir! 
Que tal fazer as unhas em casa 
no próximo sábado?

 GRÁVIDOS. O goleiro An-
dré (Zuba) Antoniassi atuando 
no Vitória F.C., e Ana Lívia 
Frahia aguardam o nascimen-
to do primeiro fi lho, que será 
registrado com o nome de An-
thony, em outubro deste ano. 
Sophia espera o tão aguardado 
momento para conhecer seu 
irmãozinho Anthony. Os avós, 
João Manoel e Rosemeire 
Siqueira Antoniassi e Willian 
e Márcia Frahia estão felizes 
com a chegada do netinho.

Detalhes
não tão pequenos...

Secret Garden
Fabrício Assumpção está no corre-corre para a inauguração nos 
dias 11 e 12 de setembro, a Secret Garden, um espaço com 
uma beleza natural, cercada por um jardim deslumbrante. É mais 
que um local um espaço leve e alegre, que marcará o ritmo do 
interiorano. Ao ar livre e com boa música você irá apreciar bons 
driks, acompanhado de uma tradicional culinária. A experiência 
da Secret Garden, no ex-prédio do Buffet Manoel Carlos, na 
entrada de Schmitt, é uma celebração de vida em sua forma 
mais verdadeira.  
Parceiros do bem
Clientes, lojistas e parceiros do Riopreto Shopping foram impactados 
durante o mês de agosto, com uma comunicação visual incentivando 
o conhecimento e a participação na campanha “Abrace uma Causa”, 
realizado pela LIDE Noroeste Paulista. A campanha busca incentivar 
doações a partir de R$ 50 para contribuir com o projeto Favela 3D 
(Digital, Digna e Desenvolvida), contribuindo para reurbanização 
da Favela da Vila Itália. “Abrace uma Causa”, Vamos colaborar! 

DiáriodoBob
Vale a pena esperar? A rede de saúde em Rio Preto não 

para de renegociar e mudar de corporações e grupos inves-
tidores.  O setor administrativo com planos e hospitais, 
lembrando do que sobrou da Maternidade Nossa Senhora da 
Paz, cujo imbróglio segue sem solução, e do Instituto Espírita 
Nosso Lar. Acrescentam-se também, os planos de saúde da 
Santa Casa, negociações com o AUSTA, Instituto de Hema-
tologia e o Instituto de Moléstias Cardiovasculares. Há ainda 
expectativa sobre aquisição do HB Saúde e a conclusão da 
melhor oferta para o prédio da antiga Maternidade, ao lado do 
Riopreto Shopping Center. É dinheiro que não acaba mais. 
Agora começa a entrar no cenário também um gigante que 
pode chegar como um bom remédio para casos mais graves. 
O Bradesco Seguros, vai usar o dinheiro que tem guardado 
para estrear no setor de hospitais. Com investimentos entre 
R$ 400 milhões a R$ 600 milhões, o Bradesco quer diversi-
ficar seus negócios na área da saúde. Criou uma empresa 
chamada Atlântica que deve anunciar logo três hospitais, que 
podem ser aquisições ou construção. A seguradora tem vá-
rios imóveis em boas regiões que podem fazer parte desses 
projetos. Fiquem de OLHO! Os números não perdoam: 1% 
da população brasileira detém, hoje, sozinha, 50% da riqueza 
do país. Trata-se do pior nível de concentração desde pelo 
menos o ano 2000, conforme relatório da Credit Suisse. Na-
quele ano, o 1% mais rico era dono de 44,2% das riquezas 
do Brasil; em 2010, esse número havia caído para 40,5%, 
a menor proporção registrada no período. Em países com 
classes dominantes menos deformadas, como o Japão, o 
1% mais rico concentra apenas 18% da riqueza. Velas ao 
vento. O Jesus Martim, presidente apaixonado pelo Automóvel 
Clube, está se sentindo como um viajor em navio com águas 
tranquilas. Prepara-se para reabrir o restaurante Panorâmico, 
numa parceria com DON LEON, e já começou a reforma do 
grande salão social. Ha um interessado numa parceria e o cara 
entende do assunto, além de ser confiável. Com a abertura 
do setor pós pandemia, deve antecipar o acordo, mas não 
para assumir o Reveillon, já que a transposição do ano, será, 
e tudo já está acordado, para 150 convidados associados, 
sob o comando e responsabilidade do novo parceiro do Pano-
râmico. E assim La Nave Va. Está decidido. O América não 
tem time, não tem diretoria e não tem dinheiro. É o “DIABO” 
levando sua pequena torcida para o inferno. Cruz Credo é uma 
expressão de medo, repugnância ou nojo, mas é o que é. Se 
não ganhar amanhã do Fernandópolis nem compensa disputar 
o 2º turno. Ponto e basta!

Cidade 
maravilhosa
O advogado rio-pretense Jorge 
Bitar aproveitou para passar 
uns diazinhos na cidade ainda 
maravilhosa Rio de Janeiro, 
para respirar ares Monárquicos 
da antiga Corte Imperial. Não 
faltaram as praias de Copacabana 
e Ipanema. Também não deixou 
de visitar as Confeitarias Colombo 
de 1894 e a Cavè de 1860, 
ambas em funcionamento até 
hoje.  

A linha sensual
O Shopping Iguatemi Rio Preto programou uma nova exposição 
da artista plástica Regina Cheida com o tema “A linha sensual”, e 
mostra integra o ciclo “Arte em Foco”, desenvolvido em parceria 
com o Núcleo de Economia Criativa (NEC) da Acirp, ocupando o 
Espaço Cultural do shopping.

Feira do Livro
Até amanhã,  domingo,  o 
Riopreto Shopping recebe uma 
das mais tradicionais feiras 
do Noroeste Paulista. Feira 
do Livro Espírita, que chega a 
44° edição com realização da 
Use (União das Sociedades 
Espíritas Intermunicipal de Rio 
Preto). Nesta edição, o evento 
segue todos os cuidados de 
proteção a saúde. A feira traz 
mais de mil títulos entre livros 
e material audiovisual e oferece 
aos clientes a possibilidade 
de parcelamento, descontos e 
apresentações musicais.

SPOTlight

Festival de sorvete
O Rotary Kids de São José do 
Rio Preto Palácio das Àguas 
e a AACD Rio Preto, estão 
organizando o 6º Festival de 
Sorvete, no formato drive-Thru 
no dia 19 de setembro, das 
10h às 13 horas, no ARCD/
AACD – Jardim Maracanã. O 
valor arrecadado será usado 
para comprar um balanço 
de cadeira de rodas, que irá 
possibilitar o uso nas terapias 
de reabilitação dos pacientes 
crianças e adultos. O valor é 
de R$ 40 reais, um combo com 
muito sorvete.

C/ Luizinho BUENO 

Marco Julião, Carla Valêncio, Rafa Siriani Valêncio e 
Bruno Valêncio, em edição especial da Festa do Peão 

de Boiadeiro de Barretos, no último sábado  
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CONTRA FERNANDÓPOLIS

América quer os primeiros 
pontos neste domingo

O América visita o 
Fernandópolis neste 
domingo (5) no últi-
mo jogo do primeiro 

turno da Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista (Bezinha). 
Com quatro derrotas em quatro 
jogos, o Rubro tenta ao menos 
somar os primeiros pontos ain-
da nesta primeira metade da 
competição.

A equipe rio-pretense ficou 
próxima de acertar com o téc-
nico João Batista durante a 
semana. O treinador, inclusive, 
chegou a assistir a derrota do 
time para o Taquaritinga por 
três a um no Teixeirão na última 
quarta-feira (1), mas depois de 
assistir a partida, optou por não 
fechar com o América.

Com a negativa de João 

Batista, Antônio Lucas seguirá 
no comando do Rubro nesta 
partida. “Estamos em conversas 
com dois possíveis treinadores. 
Também estamos acertando 
com reforços para o ataque”, 
afirmou Marcelo Boldrin, gestor 
da MT Sports e do América.

Na lanterna geral da Bezi-
nha, o Rubro pode sair do último 
lugar se vencer o Fernandópolis. 
O time mandante, assim como 
o América, não venceu nenhum 
jogo e soma apenas dois pontos 
no campeonato, além de vir de 
derrota para Inter de Bebedouro 
na última rodada.

Sub-20 - O América jogou 
nesta sexta-feira (3) contra o 
Fernandópolis pelo Campeonato 
Paulista Sub-20 no Teixeirão. 
O Rubro foi superado por dois 
a zero e segue sem vencer ou 
marcar gols na competição.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Os gols saíram apenas no 
segundo tempo. Logo aos cinco 
minutos, Guilherme recebeu um 
bom passe da direita e tocou 
na saída do goleiro para fazer 
um a zero. Já o gol da vitória do 
Fernandópolis saiu nos acrésci-

mos em um contra-ataque em 
que Pedro arrancou e tocou de 
cavadinha para o gol ao ficar de 
frente para o goleiro.

O próximo jogo do América 
é na quinta-feira (9) contra o 
Monte Azul em casa.

FERNANDÓPOLIS X AMÉRICA
SEGUNDA DIVISÃO DO CAM-
PEONATO PAULISTA (BEZINHA)
DIA: 05/09
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO CLAUDIO 
RODANTE (FERNANDÓPOLIS)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

FERIADÃO

A Prefeitura de Potiren-
daba, através da Coor-
denadoria de Esportes, 

realiza, nesta segunda-feira 
(6) e terça-feira (7) a abertura 
da 1ª Copa Independência de 
Basquete e a 18ª Copa 21 de 
Março de Futebol de Salão, no 
Ginásio de Esportes “Francisco 
Martins Sanches”, às 19h.

O evento contará ainda com 
a inauguração de uma galeria 
de fotos esportivas com acervo 
do município datado desde 
a inauguração do ginásio de 
esportes até os dias atuais e 
será uma homenagem ao jovem 
Potirendabano Rubeleis Apare-
cido Rodrigues Junior – Bilão (in 
memoriam).

A Copa 21 de Março é o 
evento esportivo mais tradicio-
nal da cidade e leva em seu 
nome o dia do aniversário do 
município. Todas as medidas 
de segurança serão adotadas 
durante os dias de evento de 
06/09 até 12/11.

Tabela da Copa de 
Basquete:
19h - Cedral x América
20:30h - Ibirá x Bady Bassit
22h - Potirendaba x Nova 

Aliança

Tabela Futebol de Salão:
Fraldinha – ART Azul x ART 

Verde
Dente de Leite – ART Ama-

relo x ART Branco
Pré Mirim – Pombal FC x 

ART Branco
Infantil – ART Preto x Meni-

nos da Vila

Potirendaba tem 
campeonatos de 
futsal e basquete
Da REDAÇÃO 

ATLETA
Claudiney recebe homenagem e já fala em 2024

O atleta Claudiney Batista 
dos Santos, medalha de ouro 
nos Jogos Paralímpicos de Tó-
quio (Japão), recebeu na tarde 
desta sexta-feira (3) uma ho-
menagem feita pela Prefeitura 
de Rio Preto, pela conquista 
dourada do atleta que bateu o 
próprio recorde na competição 
com marca de 45m59.

Durante a prova, Claudiney 
teve os quatro melhores lan-
çamentos em seis tentativas. 
Ele também já tinha levado 
ouro no Rio de Janeiro em 
2016 e prata em Londres em 
2012. Para ele, a conquista 
em Tóquio foi a mais especial.

“Eu acho que essa foi a 
mais difícil pela questão da 
pandemia que estamos pas-
sando, a dificuldade para estar 

treinando. Atrapalhou muito 
a sequência de treinos, mas 
felizmente consegui recuperar 
o tempo perdido em 2021 e 
deu tudo certo”, afirmou.

Acompanhado da mulher 
Camila Cardoso, da filha Nico-
le, da mãe Maria de Lourdes 
e da irmã, Claudiney recebeu 
das mãos do prefeito Edinho 
Araújo uma placa que trazia 
os dizeres: Orgulho e exemplo 

para Rio Preto e para o Brasil. 
Logo em seguida foi exibido 
um vídeo com os melhores 
momentos do atleta em Tó-
quio.

Claudiney perdeu a perna 
esquerda após sofrer um aci-
dente com moto em 2005, 
sendo necessária a amputa-
ção. “O esporte mudou minha 
vida. Após o acidente eu achei 
que jamais praticaria esporte 

Vinicius LIMA

novamente e partir do momen-
to que conheci o esporte pa-
ralímpico vi que o mundo não 
tinha acabado para mim, que 
eu podia ir além, que o esporte 
me resgataria”, comentou.

Mesmo com 42 anos, o 
atleta tem o desejo de parti-
cipar dos Jogos em Paris em 
2024. “Paris é logo ali, faltam 
três anos. Como falei com o 
prefeito, quero chegar nas 
Paralimpíadas nem que foi de 
bengalinha, mas quero estar 
presente”, afirmou.
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Confira o que abre e fecha 
neste feriado prolongado

Por conta do feriado prolongado em comemoração aos 
199 anos da Independência do Brasil, em 7/9, parte 
dos serviços municipais com atendimento presencial 

terá alteração de horários. Confira:

Farmácia Municipal:
Sábado, 4/9 – 8h às 14h
Domingo, 5/9 – 8h às 14h
Segunda-feira, 6/9 – 8h às 14h
Terça-feira, 7/9 – 8h às 14h

Unidades Básicas de Saúde*:
Sábado, 4/9 – Fechadas
Domingo, 5/9 – Fechadas
Segunda-feira, 6/9 – Fechadas
Terça-feira, 7/9 – Fechadas

Unidades respiratórias
*exclusivamente para atendimento de síndromes respi-

ratórias
Solo Sagrado: aberta 24h
Estoril: Sexta, sábado, domingo e segunda-feira: das 7h 

às 13h
Lealdade/Amizade: fechada de sábado (4/9) a terça-feira 

(7/9).

Unidades de Pronto-Atendimento
24 horas para atendimento de urgência e emergência, 

sendo:
Pronto-Socorro Vila Toninho e UPA Tangará (somente pa-

cientes graves) – Atendimento misto: síndromes respiratórias 
moderadas e graves e demais agravos.

UPA Norte e UPA Jaguaré: Atendimento não respiratório

*Unidade do Estoril:
Poupatempo:
*Atendimento apenas com agendamento.
Sábado, 4/9 – 9h às 13h
Domingo, 5/9 – Fechado
Segunda-feira, 6/9 – Fechado
Terça-feira, 7/9 – Fechado

Prefeitura Regional Norte:
*Atendimento apenas com agendamento.
Sábado, 4/9 – 10h às 15h
Domingo, 5/9 – Fechado
Segunda-feira, 6/9 – Fechado
Terça-feira, 7/9 – Fechado

E-digital (Estacionamento Rotativo):
Sábado, 4/9 – 8h às 12h
Domingo, 5/9 – Sem cobrança
Segunda-feira, 6/9 – 8h às 18h
Terça-feira, 7/9 – Sem cobrança

Retomam atendimento presencial apenas na 
quarta-feira, 8/9:
Procon, Semae e secretarias da Fazenda, Trânsito e Obras.
Shopping HB
Sábado, 4/9 – Fechado
Domingo, 5/9 – Fechado
Segunda-feira, 6/9 – Fechado
Terça-feira, 7/9 – Fechado

Shopping Azul
Sábado, 4/9 – 8h às 15h
Domingo, 5/9 – Fechado
Segunda-feira, 6/9 – 8h às 18h
Terça-feira, 7/9 – 8h às 15h

Mercado Municipal:
Sábado, 4/9 – 7h às 13h
Domingo, 5/9 – 7h às 12h
Segunda-feira, 6/9 – 7h às 8h
Terça-feira, 7/9 – 7h às 12h

Feiras Livres:
Sábado, 4/9 – 6h às 12h
Domingo, 5/9 – 6h às 12h
Segunda-feira, 6/9 – 6h às 12h
Terça-feira, 7/9 – 6h às 12h

Pontos de apoio
Sábado, 4/9 – 7h às 11h e das 12h às 17h*
Domingo, 5/9 – Fechados
Segunda-feira, 6/9 – 7h às 11h e das 12h às 17h*
Terça-feira, 7/9 – Fechados

No sábado e na segunda funcionarão os seguintes pontos 
de apoio: Nova Esperança; Solo Sagrado; Jardim Atlântico; 
Anna Angélica; São José do Rio Preto I; Engenheiro Schmitt; 
Jardim Soraya; Vitória Régia; Santo Antônio; Lealdade; São 
Francisco; Jardim Nazareth

Lazer:
Cidade da Criança, piscinas públicas, parques, Zoológico 

Municipal, bibliotecas, museus e centros esportivos perma-
necem fechados em função da quarentena.

Pet Park:
Sábado, 4/9 – 7h às 10h e das 16h às 20h
Domingo, 5/9 – 7h às 10h e das 16h às 20h
Segunda-feira, 6/9 – Fechado
Terça-feira, 7/9 – 8h às 17h

RIO PRETO

Divulgação

OLÍMPIA

Mais tempo para 
conhecer os Dinos

Quem deseja des-
bravar um pouco 
mais sobre a fan-
tástica história de 

como eram e como viviam os 
dinossauros há milhões de 
anos precisa fazer um tour 
pelo Vale dos Dinossauros 
Olímpia, um dos melhores e 
mais surpreendentes parques 
temáticos do País.

E, para tornar essa expe-
riência ainda melhor, a partir 
deste mês os visitantes terão 
mais duas horas para aprovei-
tar e curtir o parque e conhecer 
tudo sobre o período jurássico.

Agora o Vale dos Dinossau-
ros Olímpia passa a funcionar 
das 9h às 19h, de domingo a 

domingo. Todas as regras de 
segurança para o bem-estar 
dos visitantes e colaboradores 
serão mantidas.

O parque, que voltou a con-
tratar e ampliou recentemente 
seu quadro de colaboradores, 
vive ótima expectativa para o 
feriado prolongado de 7 de 
setembro. A estimativa é de re-
ceber 5 mil pessoas de sábado 
a terça-feira.

As entradas custam R$ 70 
inteira e R$ 35 a meia. Todos 
os moradores de Olímpia têm 
direito à meia entrada.

Da REDAÇÃO  
redacao@dhoje.com.br
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A estimativa é de 
receber 5 mil 
pessoas de sábado 
a terça-feira

ROLE PLAY

Da falência do turismo ao 
lucro com os games

A pandemia do corona-
vírus impôs diversas 
dificuldades econômi-

cas para os empresários, com 
muitos deles tendo que fechar 
as portas no período. Um dos 
setores mais afetados foi o do 
turismo, já que muitas viagens 
foram suspensas e as pessoas 
passaram a ficar isoladas em 
casa. Por conta dessa crise, o 
empresário de Rio Preto Vini-
cius Del Rio precisou fechar as 
agências de viagem que tinha 
na cidade.

“Eu tinha duas agências 
de viagem e como não havia 
perspectiva de melhora, eu e 
meu sócio decidimos pelo fe-
chamento, já que estava difícil 
de manter. Com isso, tivemos 
que demitir todos os funcioná-
rios”, afirmou Vinicius.

Depois de ter encerrado a 
empresa, Del Rio conseguiu 
dar a volta por cima com um in-
vestimento um tanto incomum. 
Jogando uma partida online de 
GTA, jogo mundialmente famo-
so em que o jogador controla 
criminosos, ele conheceu o 
programador mineiro João Vic-
tor Zanolli e juntos decidiram 
reativar um servidor de Role 
Play que estava desativado 
desde 2018.

O Role Play é considerado 
uma versão mais realista do 
jogo base, com os jogadores 
interpretando papéis comuns 
dentro da cidade, sem seguir a 
temática de “vida criminosa”, 

famosa na franquia GTA. Por 
conta disso, os jogadores que 
podem atuar nesse servidor 
passam por uma espécie de 
entrevista antes de ter o acesso 
liberado.

“Diferente do GTA tradi-
cional, o Role Play tem uma 
proposta mais realista e as en-
trevistas são com o objetivo ver 
qual função o personagem vai 
exercer para ver se ele será ad-
mitido na cidade”, comentou.

Lançado em março deste 
ano, a cidade virtual Brasil Ca-
pital adaptou vários conceitos 
da cidade de São Paulo dentro 
do game. Em pouco mais de 
seis meses, já soma 19 mil 
usuários cadastrados, a maioria 

que é um bom negócio. Para 
mim tem sido até melhor do que 
a agência financeiramente”, 
comentou Vinicius.

Para entrar no Brasil Capital, 
a pessoa precisa ter comprado 
o jogo base do GTA V no com-
putador. Depois, basta acessar 
o link https://discord.com/invite/
brasilcapital, onde através do 
Discord poderá agendar uma 
entrevista.

Girando a roda  - O 
interesse por jogos on-line tam-
bém impacta outros setores da 
economia. Júlio César Martins 
possui uma loja de eletrônicos 
conhecida como “Oficina do 
Notebook” há quase 15 anos 
em Rio Preto e atua no mercado 
há quase 30. Ele contou que 
houve um aumento de 50% na 
procura por computadores.

“Como muita gente teve que 
trabalhar em home-office ou as-
sistir aulas online, a procura por 
computadores cresceu. Muitos 
também compraram peças para 
montar o PC Gamer, que virou 
uma atividade popular entre os 
jovens durante o isolamento 
social”, afirmou.

Ele também contou que a 
procura por computadores se-
minovos foi a que mais cresceu. 
“Os preços de peças, notebooks 
e computadores aumentou 
muito, então as pessoas estão 
optando por seminovos que 
são mais baratos. Eu diria que 
nesse segmento cresceu em 
quase 100% na pandemia”, 
comentou Júlio.

Vinicius LIMA 

do Estado de São Paulo.
Embora o ingresso no jogo 

seja gratuito, os jogadores po-
dem utilizar dinheiro real para 
comprar armas, carros e imóveis 
dentro do jogo. Outra forma 
que encontrada de monetizar o 
projeto foi através de parcerias 
com outras empresas. Em ju-
lho, a Forma Turismo, empresa 
especializada em viagens de 
formatura, realizou um evento 
patrocinado no Brasil Capital.

“Muitas pessoas fazem lives 
jogando o Role Play, que che-
gam a bater 15 mil visualiza-
ções, algo que chama atenção 
das empresas. Antes eu só tinha 
a visão de um jogador comum, 
mas como administrador vejo 

Divulgação 

Empresário se recupera de falência investindo em GTA 2

BEM-VINDOS Turista terá cartilha de consumo

O Governo Federal, por meio 
dos ministérios do Turismo e da 
Justiça e Segurança Pública, 
lançou, nesta quarta-feira 
(01), a primeira edição da pu-
blicação “Consumidor Turista”, 
que reúne dicas e orientações 

incluindo, ainda, regras excep-
cionais diante da crise sanitária 
da Covid-19. No documento 
também estão listadas legis-
lações e são indicados canais 
para obter detalhamentos so-
bre questões relacionadas ao 
segmento.

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Anderson 
Torres, pontua que “a educação 
para o consumo é uma priori-
dade e está alinhada às me-
lhores práticas internacionais. 
O consumidor consciente de 
seus direitos garante melhores 
experiências e ainda contribui 
para a melhoria do mercado de 
consumo no turismo”.

“Nossa participação na pri-
meira edição dessa importante 
iniciativa vem reforçar o com-
promisso que a ANAC tem com 
a educação para o consumo. 
Consumidores bem-informados 
sobre seus direitos e deveres 
podem fazer escolhas melho-
res e ter uma experiência de 
viagem mais tranquila”, avalia 
o diretor da ANAC, Ricardo Ca-
tanant. (Fonte: gov.br)

Da REDAÇÃO  
sobre as relações de consumo 
e que pode garantir melhores 
experiências aos turistas.

O foco desta edição é o 
transporte aéreo, que movi-
menta mais de 90 milhões de 
passageiros por ano no Brasil – 
número antes da crise sanitária 
da Covid-19 -, contribuindo 
para impulsionar o turismo no 
país.

As primeiras três edições 
da publicação são voltadas ao 
setor aéreo, que se subdivide 
em antes, durante e depois da 
viagem. E, por isso, contam 
com a colaboração da Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac).

O ministro do Turismo, Gil-
son Machado Neto, destaca 
que o objetivo é informar os 
direitos e deveres dos consu-
midores na preparação de via-
gens e contratação de serviços. 
“Queremos contribuir para es-
tabelecer relações de consumo 
mais seguras e conscientes no 
setor de turismo, propagando 
conhecimento acerca dos direi-
tos dos consumidores e garan-
tindo o acesso a informações 
claras e completas sobre os 
serviços contratados”, explica.

A publicação reúne infor-
mações que vão desde as 
cobranças diferenciadas de 
tarifas, os cuidados necessá-
rios nas viagens com crianças 
e adolescentes, acessibilidade 
e até mesmo o que fazer em 
caso de alteração no voo, 
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CONVITE 
  

     A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, CONVIDA 

Vossa Senhoria para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, por 

solicitação do Vereador  João Paulo Rillo, para debater o Projeto de 

Resolução nº 07/21, que suprime o § 1° do Artigo 108, da Resolução nº 

712, de 13 de dezembro de 1990 – Regimento Interno, para que as 

Sessões Ordinárias ocorram às terças e às quintas. 

Contamos com a presença  de   Vossa  Senhoria nesta Audiência 

Pública, que em muito enriquecerá o nível dos debates, que ocorrerá em: 

Data: 09 de setembro de 2021 – (quinta-feira) 
Horário: 19:00 horas 
Local: Plenário da Câmara Municipal de São José do Rio 

Preto 
               Rua Silva Jardim, nº 3357 – Centro 

 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Ver.  Presidente da Câmara 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Federação de Karate Paulista, com sede a Rua Delegado 
Pinto de Toledo, 2448, Parque Industrial, na cidade de São 
José do Rio Preto/SP, através de seu presidente o Sr. Ro-
berto Luís Fuscaldo, convoca os fi liados para a Assembleia 
Extraordinária:
- Fica convocado todos os fi liados com direito a voto.
- A Assembleia será realizada no dia 18 de Setembro de 
2021, na cidade de São José do Rio Preto, na Sede da 
Federação de Karate Paulista, sito a Rua Delegado Pinto de 
Toledo, nº 2448, Parque Industrial, com início em primeira 
convocação ás 9:00 horas e em segunda convocação ás 
09:30 horas com qualquer número de fi liados presentes.
- Alteração e Adequação do Estatuto Social.
Obs.: Em caso de restrição do Governo Estadual ou Munici-
pal em relação a realização da Assembleia presencial, a re-
ferida Assembleia será realizada de forma Virtual no mesmo 
dia e horário marcado.

Contamos com sua presença.

Roberto Luís Fuscaldo
Presidente Federação de Karate Paulista

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 46/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA 
LTDA
CNPJ sob nº 51.840.197/0001-08
OBJETO Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de realização de ultrassonografi a em pacientes da rede 
pública de saúde.
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da sua 
assinatura, com vigência para 12 meses , ou seja 25/08/2022 
podendo ser prorrogado.
VALOR GLOBAL: R$198.900,00 (cento e noventa e oito mil e 
novecentos reais)
Monte Aprazível, 25 de agosto de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reali-
zação de reforma e ampliação da Escola Municipal Feliciano 
Sales Cunha.
Face ao constante dos autos da TOMADA DE PREÇOS 
Nº 03/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 53/2021, 
ADJUDICO para a empresa  RAC CONSTRUÇÕES RIO 
PRETO LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 15.522.788/0001-73, 
localizada na Avenida Bady Bassitt, nº 3241, Loja 01, na 
cidade de São José do Rio Preto– SP, CEP 15015-700, que 
venceu a licitação pelo menor valor global de R$ 926.785,61 
(novecentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e cinco 
reais e sessenta e um centavos), perfazendo o valor global 
desta licitação em R$ 926.785,61 (novecentos e vinte e seis 
mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um cen-
tavos) e HOMOLOGO o procedimento.
Monte Aprazível, 03 de setembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Josiane Ofi ati Gallo Bigi – Membro da COMUL
Moacir Cavalero Junior – Membro da COMUL
(Decreto 82/2021)
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BENEFÍCIO: Salão de 
Beleza dos Frentistas

O Salão de Beleza dos 
frentistas está funcio-

nado a todo vapor e atendendo 
os trabalhadores e seus depen-
dentes nos horários habituais. 

O atendimento é feito em 
dias e horários alternados de 
segunda a sexta-feira.

O Salão de Beleza que fica 
na sede do Sindicato dos Fren-
tistas em Rio Preto, atende os 
associados as terças e quintas-
-feiras das 8h00 às 13h00 e as 
segundas, quartas e sextas-fei-
ras das 13h00 às 18h00.

Informações e agendamento 
pelo telefone 17 3219-9400.

Sindalquim finaliza 
assembleias na 
próxima quarta
As assembleias estão acontecendo nas empresas do setor Químico 
e de Reciclagem, a previsão é que na próxima sexta-feira (10) seja 
entregue a pauta final para o sindicato patronal. A negociação é 
encabeçada pela Fequimfar (Federação dos Químicos do Estado de SP)

O Sindalquim (Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Fabricação do álcool, 
Químicas e Farmacêuticas) 
deve finalizar na próxima quar-
ta-feira (08) as assembleias 
com os trabalhadores do setor 
Químico e o de Reciclagem.

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindica-
to, a expectativa é conseguir 
cerca de 3 mil assinaturas 
para que a pauta final seja 
encaminhada posteriormente 

para o sindicato patronal.
Além do pedido da reposi-

ção da inflação acumulado do 
período este ano serão tam-
bém negociadas as cláusulas 
sociais – “Sabemos que vai 
ser difícil, mas vamos buscar 
melhorias para os nossos re-
presentados”, salientou Alves 
Filho. 

O pedido da reposição da 
inflação do período acumu-
lada que pode ficar na casa 
dos 9% mais 2% de ganho 
real. No dia 10 está prevista a 
entrega da pauta ao sindicato 
patronal.

SETH fecha 
Convenção de 
Limpeza Pública

O SETH (Sindicato dos 
Empregados em Turismo 
e Hospitalidade) fechou 
a Convenção Coletiva do 
setor de Limpeza Pública. 

Segundo Sergio Para-
nhos, presidente do SETH, 
as tratativas com o Selur 
(Sindicato das Empresas de 
Limpeza Urbana no Estado 
de SP)  foram concluídas 
e o reajuste alcançado foi 
de 7,59% que foi o INPC 
(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) do perío-
do, destacando que a data 
base da categoria é o dia 
1º de maio.

Os novos pisos da 
categoria para trabalha-
dores de Rio Preto:

*Coletores/Bueristas   
R$ 1.400,70

* Va r r e d o r e s   R $ 
1.254,25

 
*Operadores de Máqui-

na   R$ 2.030,63
 
Por sua vez os demais 

trabalhadores de outros 
municípios tem pisos 
diferenciados: 

*Coletores/Bueristas   
R$ 1.371,21

*Varredores   R $ 
1.254,25

*Operadores de Máqui-
na  R$ 2.030,63

Paranhos destaca que 
as os trabalhadores do 
setor podem entrar em 
contado com o sindicato 
pelo telefone 17 3203-
0077 onde serão passadas 
orientações para aqueles 
que queiram tem acesso a 
Convenção completa ou por 
meio do site ou do APP do 
SETH Rio Preto. 

“É importante neste 
mundo que vivemos pas-
sarmos a ter uma comu-
nicação mais rápida. Com 
um celular o trabalhador 
pode acessar na hora que 
tiver um momento vago 
e com isso ter acesso ao 
site e a convenção coletiva 
de trabalho”, salientou o 
sindicalista.

O valor do Tíquete Refei-
ção foi para R$ 267,62 e o 
Alimentação “In Natura” foi 
para R$ 237,89.

Sindicato dos Motoristas fecha 
Acordo com as terceirizadas 

O Sindicato dos Motoristas 
de Rio Preto e região finalizou 
mais alguns Acordos Coletivos 
deste ano.

Segundo Daniel Rodrigues, 
presidente do sindicato, as 
negociações estão acontecen-
do diariamente e desta vez os 
Acordo fechados são para tra-
balhadores de umas empresas 
terceirizadas. Foi conquistado 
a reajuste de 100% do INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) do período que foi 

de 7,59%. 
Os reajustes serão pagos 

neste próximo pagamento para 
alguns trabalhadores a ser 
efetuado em setembro e outros 
vão receber no pagamento 
feito em outubro. 

Conquista – uma grande 
vitória nas tratativas deste 
ano foi manutenção de todas 
as cláusulas dos Acordos an-
teriores, com isso mantendo 
todos os direitos conquistados 
pelo sindicato em negociações 
anteriores. 

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

Clube de Campo do Sincomerciários reabre após mais de um ano fechado

O Clube de Campo do Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio) 
de Rio Preto e região voltou a funcionar nesta última quarta-feira (1º) depois 
de mais de um ano fechado devido as restrições impostas pela pandemia da 
Covid-19 no Estado de São Paulo.
Segundo Márcia Caldas, presidente do sindicato, tomando todos os cuidados 
e respeitando os protocolos que estão no decreto municipal todas as instala-
ções estão à disposição da família comerciaria. “Nós vamos estar liberando as 
piscinas, os campos (de futebol), alguns quiosques somente os menores e os 
maiores que podem gerar alguma aglomeração não serão liberados por enquan-
to”, destacou Márcia.
Ela salienta que eles irão seguir a risca do decreto e sabe que as pessoas estão 
ansiosas para voltar a frequentar o clube saindo de casa com as crianças e curtir 
o espaço que é maravilhoso e que passou por cuidados especiais neste mais 
de um ano que ficou fechado.
Máscaras – ele relembra que as pessoas enquanto não estiveram nas piscinas 
devem utilizar máscaras para circular no Clube de Campo.
Rachas – os Rachas que são uma tradição aos finais de semana no Clube de 
Campo poderão voltar com suas atividades – cumprindo também as novas regras 
que foram passadas para os representantes dos Rachas em reunião realizada 
na noite da última quarta-feira (01).
O Clube funciona de terça a domingo das 8h00 às 18h00 As segundas-feiras 
o espaço fica fechado para manutenção. 
Excepcional – Por conta do feriado de terça-feira (7 de setembro) o Clube de 
Campo de forma excepcional vai abrir nesta segunda-feira, 06 de setembro 
véspera do feriado. 


