
Rio Preto registra boom de 35% na 
instalação de energia solar este ano

DADOS DA ANEEL

Divulgação

TRÂNSITO
Região registrou 

queda no número 
de mortes no trân-
sito com 22 fatali-
dades, uma dimi-

nuição de 31% em 
relação ao mesmo 
período de agosto 

do ano passado 
quando foram 32 

óbitos.
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A instalação de painéis so-
lares em Rio Preto neste ano 
já superou o índice de 2020 
inteiro. Segundo os dados da 
ANEEL (Agência Nacional de 
Energia Elétrica), até essa 
sexta-feira (24), a cidade re-
gistrou a instalação de 1.078 
unidades geradoras em 2021 
contra 797 no ano passado 
como um todo, um aumento 
de 35,2%. Ainda de acordo 
com a ANEEL, o município 
conta com 2.556 unidades 
geradoras de energia solar ati-
vas, o que significa que 42% 
dos painéis solares na cidade 
foram instalados neste ano.                     
   Pág.A2

Homem é 
morto com 
dez facadas 
em pensão
Um homem de 24 anos foi 

assassinado na madrugada 
deste sábado (25) após levar 
múltiplas facadas na pensão 
em que morava em Rio Pre-
to. Ao entrar na pensão, os 
policiais flagraram o autor ten-
tando decapitar a vítima com 
uma faca, que aparentemente 
já estava morta.   Pág.A4

Governistas pressionam e projeto dos R$ 300 mi está na pauta
 Após intensas costuras políticas por parte do governo municipal, em especial do secretário de Governo Jair Moretti, nove verea-
dores assinaram pedido de urgência, que automaticamente obriga a inclusão da proposta na ordem do dia.    Pág.A3

Bairro tem noite 
violenta com 
assassinato e 
um baleado
O bairro Solo Sagrado viveu 

uma madrugada violenta de 
sexta para sábado. Um assas-
sinato numa confraternização 
e um rapaz baleado enquanto 
andava na rua foram duas das 
ocorrências registradas pela 
polícia durante a noite. Os 
casos estão sendo investiga-
dos.   Pág.A4

Queda de braço 
entre passageiros, 

empresas e 
motoristas de app
Segundo informações le-

vantadas pelo DHoje, antes 
dos sucessivos reajustes nos 
preços dos combustíveis Rio 
Preto contava com cerca de 
5 mil motoristas por aplicati-
vo. Sem conseguir equilibrar 
as contas hoje a cidade tem 
aproximadamente 3 mil. Veja 
reportagem completa. Pág.A2

Idosos de 70 a 79 anos começam 
receber dose adicional de reforço

VACINAÇÃODivulgação

O IBGE divulgou que o país 
atingiu o número recorde 
de pessoas trabalhando por 
conta própria no segundo tri-
mestre. São 24,8 milhões de 
brasileiros estão atuando com 
autônomos.   Pàg.A2

País tem recorde 
de autônomos, 
afirma pesquisa 

do IBGE

América 
encerra 

temporada 
hoje

O América entra em campo 
pela última vez na tempora-
da neste domingo (26) para 
enfrentar o Fernandópolis no 
Teixeirão. Com as duas equi-
pes sem possibilidades de 
classificação para a próxima 
fase da Bezinha (2ª divisão do 
Paulista), o duelo apenas vai 
definir quem vai terminar na 
lanterna do grupo 1. Pág.A5

EXPO
De 29 de se-

tembro a 3 de 
outubro, o Re-
cinto sediará a 
58ª EXPO Rio 

Preto – Edição 
Especial Julga-

mentos, que 
mesmo sem 

público, deve 
movimentar o 
setor pecuá-
rio da região.        
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Maria Teresa 
Pereira Floriano 
trabalhou por 
30 anos como 
professora 
e decidiu se 
aposentar.  No 
entanto, com a 
diminuição do 
orçamento, ela 
decidiu voltar a 
atuar por conta 
própria venden-
do pijamas e 
lingeries.
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“Um pensamento”
Um  pensamento
Perdeu-se
Em  uma  garota,
Que  partiu  qual  ao  vento,
E  como  a  chuva,  desapareceu!
Até  a  última  gôta

Queria  tornar  à  vê-la
Só  por  um  instante!
Saciando  a  saudade
Ao  ao  recebê-la,
Satisfeito  assaz
Em  meio  à  felicidade

Surgiu  o  amor,
Sinto-o  esplendorosamente!
Quem  dera,  poder  ofertá-lo,
Com  destemor,
Meus  afetos  e  carinhos
Iriam  “inda”  mais  aumentá-lo!

Deste  amor,  estou  crente,
E  o  “dela”,
Como  será?!
Havendo  diferença  latente,
Enganos,  travas  ou  ilusão,                                                   
Luxúria  prevalecerá

Assim  eu  amaria  à  essa  menina,
Verdadeiramente
A  cumprir   à  um  dever
Ou  sina,
Mas  sendo  amor,
 O  mesmo  vai  prevalecer
                            
   Contudo,  pouco  traz  proveito
   Eu  pensar  assim,
   Que  lágrima  faria-á  voltar?
   É  grande  a  dor  no  ser,  já  sem  jeito---
   --- Eis-me  prostrado,  fútil,                               
   A  lamentar.                                                                                     
                                                          
                                                         9/6/1968 -  5/10/1986
                                                          Sderlon  Scarin                                                                                            

POESIA ENERGIA DO SOL EM ALTA

Com um crescimento cons-
tante desde 2015, a instalação 
de painéis solares em Rio Preto 
neste ano já superou o índice de 
2020 inteiro. Segundo os dados 
da ANEEL (Agência Nacional de 
Energia Elétrica), até essa sex-
ta-feira (24), a cidade registrou 
a instalação de 1.078 unidades 
geradoras em 2021 contra 797 
no ano passado como um todo, 
um aumento de 35,2%.

Se comparado apenas com 
o período de janeiro a setembro 
de 2020, o aumento é ainda 
maior, chegando a 102,6%.

Ainda de acordo com a 
ANEEL, o município conta com 
2.556 unidades geradoras de 
energia solar ativas, o que sig-
nifica que 42% dos painéis so-
lares na cidade foram instalados 
neste ano. A potência instalada 
é de 16.880,54 kW e a maioria 
dos painéis está alocada em 
residências (92,3%).

Além de ser considerada 
uma energia limpa, sem emis-
são de poluentes, e renovável, 
os descontos na conta de ener-
gia têm sido atrativos para os 
rio-pretenses. O administrador 
Luis Carolos Gonçalves Rodri-
gues investiu R$ 14 mil para 
comprar oito painéis solares em 
janeiro deste ano. Desde então, 
sua conta de energia que custa-
va mensalmente em média R$ 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

BOOM DE 35%
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300 passou para R$ 70.
“Quando pensei em comprar 

os painéis solares foi pensando 
que a gente já poderia enfrentar 
uma crise energética por conta 
de variações climáticas. É um 
investimento que vale a pena, 
pois dentro de 4 a 5 anos já vou 
ter quitado o preço dos painéis. 
Hoje eu não me preocupo mais 
com o valor da conta ao ligar o 
ar-condicionado”, relatou Luís.

O crescimento na procura 
por energia solar tem movimen-
tado o setor. A empresa Energy 
Brasil conta com mais 400 uni-

dades em todo o país e recen-
temente lançou em Rio Preto 
a primeira franquia de energia 
solar no formato de container, 
com um investimento a partir 
de R$ 99 mil, com prazo de 
retorno estipulado de 6 meses 
a um ano. A meta é chegar a 
600 unidades até o fim do ano.

“A crise hídrica impulsionou 
o aumento na conta de energia 
e isso refletiu no aumento da 
procura por painéis elétricos, 
que oferece uma economia 
imediata. A conta não chega 
a zerar, mas é possível reduzir 

o custo em até 95%. Além 
disso, o custo dos painéis 
pode ser financiado, com o 
investimento sendo quitado 
em poucos anos”, comentou 
Marcelo Macri, sócio-diretor da 
Energy Brasil.

Marcelo também explicou 
que o custo e quantidade pai-
néis necessários para atender 
a demanda de uma residência 
ou comércio varia de pessoa 
para a pessoa e que um corpo 
técnico auxilia nessa questão, 
bem como no melhor lugar para 
fazer a instalação dos painéis.

De acordo com a ANEEL, o município conta com 2.556 unidades geradoras de energia solar 
ativas

Número de autônomos bate recorde; 
conheça duas história rio-pretenses

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou uma pesquisa na 
qual revela que o país atingiu 
o número recorde de pesso-
as trabalhando por conta pró-
pria no segundo trimestre de 
2021. Segundo IBGE, 24,8 
milhões de brasileiros estão 
atuando com autônomos, 
número que corresponde a 
28,3% da população.

Outro dado apontado 
pelo estudo foi um cresci-
mento de 4,2% comparado 
ao trimestre anterior. Entre 
as atividades mais comuns, 
estão: alojamento, alimen-
tação, construção e serviços 
domésticos.

Em Rio Preto, Maria Tere-
sa Pereira Floriano trabalhou 
por 30 anos como professora 
e decidiu se aposentar.  No 
entanto, com a diminuição 
do orçamento, ela decidiu 
voltar a atuar por conta 
própria vendendo pijamas e 
lingeries.

“Iniciei vendendo para as 
minhas amigas há quase um 
mês e até o momento o re-
torno tem sido positivo. Con-
tratei uma pessoa para me 
ajudar com marketing digital 
e hoje faço as vendas pelas 
redes sociais. A expectativa 
é de ter retorno do investi-
mento em até seis meses”, 
afirmou Maria, que realiza 
as vendas pela página do 
Instagram @maitefloriano.

Para o consultor empre-
sarial Fabio Castro, o aumen-
to no número de autônomos 
no país está relacionado ao 
desemprego provocado pela 

pandemia. “Muitas empresas 
fecharam as portas na pande-
mia e as pessoas que perde-
ram os seus trabalhos tiveram 
que utilizar a criatividade para 
ganhar dinheiro”, explicou.

Por conta de uma parcela 
da população ter começado 
a empreender por necessi-
dade, é preciso tomar alguns 
cuidados para o que o próprio 
negócio consiga prosperar.

“A pessoa precisa estudar 
o mercado em que ela vai 
entrar, ver se potencial. Outro 
erro comum é focar apenas 
no círculo familiar. Hoje com 
a internet ficou muito mais 
fácil atingir novos públicos e 
consequentemente ter novos 
clientes. O planejamento do 

Vinicius LIMA

DESAFIOS

tempo e financeiro também 
é essencial, sempre guar-
dando uma parcela para 
fazer novos investimentos 
no negócio”, afirmou Castro.

O consultor ainda afirmou 
que há uma tendência de 
que o número de pesso-
as trabalhando por conta 
própria se mantenha alto. 
“Acredito que não teremos 
uma queda no número de 
autônomos. Embora a gen-
te tenha uma educação 
adequada voltada para o 
empreendedorismo, muita 
gente tem demonstrado 
interesse em trabalhar no 
próprio negócio, buscando 
cursos e estudando sobre o 
assunto”, comentou.
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Maria Teresa começou a trabalhar por conta própria 
depois de aposentar

CONSUMDIOR

A queda de braço entre 
passageiros, motoristas e 
empresas de aplicativo

Motoristas por aplicativo, 
como UBER e 99, por exem-
plo, rebatem as acusações de 
passageiros de que estariam 
cancelando sem justificativas 
pedidos de viagens para regiões 
mais distantes de Rio Preto. A 
reclamação é de que eles evi-
tam se deslocar a bairros mais 
afastados da região central.

O DHoje ouviu dois mo-
toristas que confirmaram o 
cancelamento de viagens deste 
tipo, no entanto, afirmam que é 
uma prática recorrente em toda 
a cidade e não um fato isolado.

O motorista Silvio Leandro 
de Paula diz que o cancelamen-
to é previsto na plataforma das 
empresas de transporte no mo-
mento em que são acionados. 
Segundo ele, empresas como a 
UBER, que tem o maior número 
de profissionais, não pagam 
pelo deslocamento até o ponto 
onde o usuário se encontra, o 
que inviabiliza as corridas.

“O embarque sai do nosso 
bolso. No final do dia você só 
correu para pagar o combustível. 
Se o deslocamento fosse pago 
paravam com os cancelamen-
tos”, explica.

Marcos Rosa, outro motoris-
ta de aplicativo, vai na mesma 
linha. Segundo ele, com o litro 
do álcool vendido em média a 
R$ 4,59 e também em média 8 
quilômetros por litro de consumo 
do veículo nas viagens, o custo 
para o profissional gira em torno 
de R$ 0,50 a cada quilômetro 
percorrido para buscar o pas-
sageiro.

“Corridas de 8 a 10 quilô-
metros não compensam por-
que você vai fazer a conta e o 
aplicativo vai te pagar R$ 0,93 
centavos por quilometro rodado. 
Independente do quanto ele 
(aplicativo) te cobra, tem viagens 
que ele fica com mais de 40% de 
todo o percentual, pra gente não 
compensa. Fica muito caro”, diz.

Segundo informações levan-
tadas pelo DHoje, antes dos 

sucessivos reajustes nos pre-
ços dos combustíveis Rio Preto 
contava com cerca de 5 mil 
motoristas por aplicativo. Sem 
conseguir equilibrar as contas 
hoje a cidade tem aproximada-
mente 3 mil.

O Procon de Rio Preto rece-
beu no início deste mês as de-
núncias dos passageiros sobre 
os cancelamentos nas viagens. 
Foi encaminhado ofício pelo ór-
gão rio-pretense – com base no 
inciso 1º do artigo 25 do Código 
de Defesa do Consumidor – que 
existe responsabilidade solidária 
das empresas pela falta de 
atendimento. Este documento 
é resultado de uma investigação 
realizada pela unidade local.

“Uber e 99 negaram qual-
quer responsabilidade e que o 
problema dos cancelamentos é 
dos próprios motoristas e que 
não tem responsabilidade com 
o consumidor”, diz o diretor 
do Procon de Rio Preto, Jean 
Dornelas.

O diretor acredita que as 
empresas de transporte coletivo 
são solidárias a toda a operação 
e que a defesa não se sustenta. 
“Meu parecer conclui que há 
responsabilidade já que cau-
saram danos à sociedade e ao 
interesse dos consumidores. A 
culpa não foi dos motoristas”.

Caso o pedido seja acata-
do, as empresas mencionadas 
podem receber multa que pode 
chegar a 2% do valor do fatu-
ramento.

Procuramos as empresas 
citadas na reportagem para se 
manifestar, mas não obtivemos 
retorno.

Raphael FERRARI 
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SESSÃO
Câmara de Rio Preto analisa 

três vetos de Edinho

Além do projeto do pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
que pede a autorização do 
Legislativo para contrair em-
préstimo de R$ 300 milhões, 
os vereadores analisam na 
sessão de terça-feira, 28, três 
vetos do prefeito a projetos já 
aprovados.

O primeiro, de autoria do 
presidente Pedro Roberto (Pa-
triota), que estabelece normas 
para o correto descarte de 
máscaras de proteção indivi-
dual, utilizadas no período de 
pandemia, para evitar even-
tuais transmissões do novo 
coronavírus, principalmente 
envolvendo catadores de re-
síduos sólidos e garis.

O segundo veto na pauta 
é ao projeto de Paulo Pauléra, 
que autoriza a liquidação de 
débitos de contribuintes com 
o município por meio da dação 
em pagamento de imóveis. E 
o terceiro veto é a proposta de 
Bruno Marinho (Patriota), que 
proíbe o reajuste em contas 
de água durante o período de 
pandemia no município. Para 
rejeitas os vetos, são neces-
sários nove votos.

Já o projeto de Lei Comple-
mentar que será analisado na 
sessão é de autoria de Jorge 
Menezes (PSD) e inclui no 
Código de Obras e Edificações 
do Município parágrafo no ar-
tigo que trata obrigatoriedade 
de instalação de hidrômetros 
individuais em novas edifica-
ções, como prédios e condo-

mínios. Menezes que incluir 
que a aprovação do projeto 
de construção, e a expedição 
do Habite-se, ficam condi-
cionados ao cumprimento da 
instalação dos hidrômetros 
individuais. Esse projeto será 
votado em primeira discussão, 
quando à legalidade.

Seguindo a pauta da Or-
dem do Dia, na sequência 
os vereadores analisam a 
proposta de emenda à Lei 
Orgânica, apresentada por 
Odélio Chaves (Progressistas). 
O projeto dispões sobre o 
aumento do prazo para con-
cessão, permissão ou autori-
zação do uso de bens públicos 
municipais. Atualmente, a Lei 
Orgânica do Município prevê 
que o prazo para a concessão 
de imóveis públicos a entida-
des, por exemplo, é de cinco 
anos, podendo ser renovado 
por igual período.

Odélio quer aumentar esse 
prazo para 20 anos. Duas 
emendas foram apresentadas 
ao projeto. Uma do próprio 
Odélio, para que o prazo 
inicial para concessão seja 
de 10 anos, prorrogado au-
tomaticamente pelo mesmo 
período se não houver desvio 
de finalidade no uso da área.

A segunda emenda é de 
Jean Charles (MDB), e faculta 
ao Executivo ampliar o prazo 
de concessão se o projeto so-
cial envolver outras esferas de 
poder ou for autosustentável. 
Essa proposta será analisada 
em segunda discussão, quan-
to ao mérito.

Raphael FERRARI 

DEPUTADO

PRECEDENTE

A deputada federal Carla 
Zambelli (PSL-SP) cumpriu 
uma série de compromissos 
políticos neste sábado, dia 
25, em Rio Preto. Parlamen-
tar muito próxima do presi-
dente Jair Bolsonaro, ela veio 
à cidade a pedido advogado 
Marcelo Zola, ex-candidato 
a vice prefeito de Rio Preto 
na chapa de Paulo Bassam 
(ambos do PRTB).

Em Rio Preto, Carla Zam-
belli falou sobre o meio-am-
biente para uma plateia de 
cerca de 100 pessoas, em 
evento realizado no Ypê Park 
Hotel. Estavam presentes 
prefeitos de algumas cidades 

da região, lideranças políticas 
e pessoas ligadas ao agro-
negócio.

A deputada ainda visitou 
o Clube de Tiro ADTM (Asso-
ciação Desportiva de Tiro de 
Mirassol), localizado em Mi-
rassol e, de volta à Rio Preto 
participou da inauguração 
simbólica do Instituto União 
Direitista, onde se encontrou 
com apoiadores.

Carla afirmou que o gover-
no do presidente Jair Bolso-
naro fala verdades e por isso 
é tão perseguido. “Quando 
se diz a verdade muitos não 
aceitam. É um governo sem 
corrupção e que mudou o 
modo de governar neste 
país.”

Raphael FERRARI 

DEPUTADA

CHEQUE EM BRANCO
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Base do governo pressiona e projeto de 
empréstimo de R$ 300 mi está na pauta
O projeto do prefeito Edinho 

Araújo (MDB) que pede auto-
rização do Legislativo para o 
município contrair empréstimo 
de R$ 300 milhões foi incluído 
na pauta de votações da sessão 
da próxima terça-feira, dia 28.

Após intensas costuras polí-
ticas por parte do governo muni-
cipal, em especial do secretário 
de Governo Jair Moretti, nove 
vereadores assinaram pedido 
de urgência, que automatica-
mente obriga a inclusão da 
proposta na ordem do dia.

Na urgência legalidade e 
mérito são analisados em uma 
única votação. Com isso, a 
proposta está apta a ser votada 
em Plenário. Assinaram o pedi-
do de urgência os vereadores: 
Anderson Branco (PL), Bruno 
Moura (PSDB), Claudia de Giuli 
(MDB), Jean Charles (MDB), 
Jorge Menezes (PSD), Paulo 

Pauléra (PP), Bruno Marinho 
(Patriota), Celso Peixão (MDB) e 
Rossini Diniz (PL), todos da base 
de apoio ao prefeito Edinho.

O projeto recebeu emenda 
do presidente da Câmara Pe-
dro Roberto Gomes (Patriota) 
que havia declarado ser contra 
a inclusão do projeto neste 
momento. Ele alega falta de 
informações sobre a proposta. 
A emenda de Pedro que será 
analisada junto ao projeto origi-
nal diminui de R$ 300 milhões 
para R$ 100 milhões o valor do 
empréstimo pretendido. Para ser 
aprovada a emenda precisa de 
nove votos.

Pedro não está satisfeito 
com as explicações dadas pelo 
prefeito Edinho que na semana 
passada listou 42 obras e inter-
venções para onde os recursos 
serão aplicados. O prefeito 
apelou publicamente para que 
o projeto fosse incluído o mais 
rápido possível, no entanto, o 
presidente do Legislativo não 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

atendeu o pedido.
“Estou apresentando uma 

emenda no valor de R$ 100 
milhões para atender algumas 
obras emergenciais, tais como: 
micro e macro drenagens da ave-
nida Murchid Homsi e avenida 
Paulo de Oliveira e Silva”, afirma.

Segundo Pedro Roberto  
“este empréstimo milionário 
pode comprometer as futuras 
administrações, além de não 
contemplar ações na área da 
saúde, em loteamentos regula-
rizados e em favor dos idosos”.

O vereador Paulo Pauléra, 
líder informal do governo na 
Câmara, afirma que o projeto 
tem todas as condições de ser 
aprovado. “Projeto importante 
para a cidade. Acredito que deve 
passar”, afirma.

Se for aprovado, o financia-
mento será feito junto a banco 
oficial - Caixa Econômica ou 
Banco do Brasil -, com juros em 
torno de 5,6% ao ano e com dez 
anos de prazo para pagamento.

Carla Zambelli cumpre agenda 
em Rio Preto e lança instituto
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Luiz Carlos Motta 
integra lista que avalia 
trabalho no Congresso

O Deputado Federal Luiz 
Carlos Motta (PL-SP) foi in-
cluído na lista da Elite Par-
lamentar 2021, da empresa 
Arko Advice, que seleciona 
deputados e senadores que 
se destacam no Congresso 
Nacional.

Feito desde 1998, o le-
vantamento elege lideranças 
formais e informais que atu-
am decisivamente sobre o 
andamento dos trabalhos, 
sobre a elaboração da agenda 
legislativa que representam 
interesses organizados da 
sociedade brasileira ou forças 

políticas relevantes.
Motta foi considerado uma 

liderança formal devido à sua 
atuação na relatoria do Projeto 
de Lei da Reforma Tributária, 
o PL  3887/20, que institui 
a Contribuição Social sobre 
Operações com Bens e Servi-
ços (CBS).

A Elite Parlamentar é for-
mada por 124 parlamentares: 
89 deputados federais e 35 
senadores. São Paulo é o 
Estado com maior número de 
lideranças com 23 parlamen-
tares. Motta está entre os 
sete parlamentares do Partido 
Liberal que integram a lista (5 
deputados e 2 senadores).

Raphael FERRARI 
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Divulgação

TJ valida flagrante feito pela GCM em caso de tráfico

O Tribunal de Justiça de São 
Paulo acolheu o recurso do Mi-
nistério Público que permitiu que 
agentes da Guarda Municipal 
pudessem efetuar prisão em fla-
grante e a apreensão de objetos 
do crime, drogas, mesmo que 
está função não esteja prevista 
na Constituição.

Com base nesse entendi-
mento, a 7ª Câmara de Direito 
Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo cassou decisão de pri-
meira instância e recebeu uma 

denúncia contra dois homens por 
tráfico de drogas. A decisão foi 
por unanimidade.

Após uma denúncia anônima, 
guardas municipais prenderam 
os dois acusados com certa 
quantidade de maconha e co-
caína, além de R$ 81 em espé-
cie. A denúncia, no entanto, foi 
rejeitada pela juíza de primeiro 
grau, na comarca da Franco da 
Rocha, na grande São Paulo, 
que considerou ilícita a prova da 
materialidade em razão da atu-
ação investigativa dos guardas 
municipais.

O TJ-SP, por sua vez, acolheu 
o recurso do Ministério Público 
e determinou o seguimento do 
feito. Para o relator, desembar-
gador Freitas Filho, há indícios 
suficientes de autoria e mate-
rialidade para o recebimento da 
denúncia. O magistrado afirmou 
que o curso do processo não 
pode ser cortado desde logo, 
pois não há, no caso, falta de 
justa causa para instauração da 
ação penal.

“Assim, existindo a descrição 
de fato que se amolda à norma 
penal incriminadora, acompa-

nhada a denúncia de inquérito 
policial que indica a materialida-
de e indícios da prática do delito 
narrado na inicial, só depois da 
colheita das provas é que se po-
derá afirmar se o fato constitui, 
ou não, crime”, afirmou.

De acordo com o relator, 
aos guardas municipais, na 
qualidade de agentes públicos, 
incide o dever de agir para evitar 
a ocorrência de crimes, sendo 
que a omissão poderia levar 
a eventual responsabilização 
nas esferas administrativa e 
criminal.

Raphael FERRARI 
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FAMÍLIA  - Wanessa Camargo conseguiu unir Zezé Di 
Camargo e Zilu.

ELEGÂNCIA -  Fran Girardi faz acontecer com seu char-
me e beleza

NOVIDADE NA BAND  -  Segundo o Observatório da TV, 
o programa de Faustão na Band já tem nome. O apresen-
tador deve apresentar o programa “Faustão na Band”. A 
nova atração terá vários quadros que foram sucesso no 
“Domingão” da Globo, como “Olimpíadas do Faustão”, 
o Arquivo Confi dencial” e as “videocassetadas”. Lucia-
nao Huck perdeu esses quadros para o veterano e teve 
que colocar atrações que eram do “Caldeirão” dentro do 
“Domingão”.

CANTOR FAMOSOS  -  Leonardo conheceu a sua atual es-
posa, Poliana, há mais de 20 anos. Antes de conhecer a 
esposa, o sertanejo aproveitou bastante a vida, ganha a 
fama de namorador. O cantor tem seis fi lhos todos com 
mulheres diferentes. Maria Aparecida Dantas é a mãe do 
primeiro fi lho do cantor, o Pedro Leonardo, 33 anos. Pe-
dro sofreu um acidente em 2012 dando um grande susto 
nos familiares. Depois do tratamento, o fi lho mais velho 
se recuperou.

BRINCADEIRA  -  Andressa Suita aproveitou as suas re-
des sociais para fazer uma brincadeira que deixou os fãs 
surpresos. Em um foto publicada, a modelo mostrou ad-
mirada a semelhança entre seu fi cou mais velho, Gabriel, 
de 4 anos, como o fi lho do cantor George Henrique. Foi aí 
que Andressa, além de elogiar a criança, brincou sobre um 
terceiro fi lho com Gusttavo Lima: “Devolve o meu o outro 
fi lho...” acompanhado de emojis de risada. Ao marcar os 
país do bebê, a infl uenciadora concluiu: “Lindo demais”.

BOATOS OU VERDADE  -  Segundo informações do Mo-
vimento Country, o cantor Luciano Camargo anunciou a 
volta do show “Amigos”. Tudo indica que a turnê  está 
confi rmada para 2022 e pode marcar o fi m de uma era para 
Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano. De acordo com 
especulações, os três cantores pretendem deixar o grupo.

CLIMÃO - Tudo indica que, para evitar um climão ao vivo, 
a emissora Rede Record optou por escalar apenas César 
Filho e Ticiane Pinheiro para receberem Adriane Galisteu 
no Palco da Revista eletrônica. Galisteu atualmente é apre-
sentadora do reality show “A Fazenda 13”. Ao participar do 
programa “Hoje Em Dia”, Ana Hickmann não foi convoca-
da. Adriane e Ana são desafetos de longas datas. Ofi cial-
mente, a emissora justifi cou a ausência como consequên-
cia do rodízio de apresentadores, adotada desde o começo 
da pandemia de Covide-19. 

POLÊMICAS - Mamma Bruschetta expões romance de 
Gugu Liberato, que faleceu em 2019. Durante participa-
ção no podcast SuperSonico Cast, a famosa contou que 
o apresentador teve relacionamento com o ator global 
Marcelo Augusto. Mamma ainda disse ao vivo: “Mas a 
gente já falou que o Gugu era gay. O problema é que ele 
não queria que fosse tão exposto essa ‘coisa’ dele”.

VIDA DE FAMOSA -  Miryan Rios tem um problema gra-
ve no ouvido e não escuta nada de perto. Ela é amiga 
do Padre Antônio Maria que vai ajudar ela a fazer uma 
nova cirurgia. A atriz perdeu completamente a audição 
de ambos os ouvidos por conta de um problema de fator 
genético. Após carinho dos fãs e responder a perguntas, 
ela também, disso que está se tratando com um novo 
médico, que indicou que ela voltasse a usar aparelho. 
Fátima cruz conheceu a Myrian Rios na Canção Nova 
em Rio Preto.

RAINHA DOS BAIXINHOS  - Em entrevista, Xuxa Me-
neghel falou sobre o fi m do contrato com Record TV e 
mostrou a gratidão pela emissora. A apresentadora ain-
da contou que, depois que a fi lha Sasha se mudou para 
os Estados Unidos e da morte de sua mãe, Alda, a casa 
fi cou grande demais e colocou o imóvel à venda por R$ 
45 milhões. Xuxa e Sasha têm cidadania italiana. A apre-
sentadora pretende morar com Junno na Itália. Inclusive 
Sasha está grávida. 

DO ANONIMATO AO ESTRELATO  - Sabrina Sato está 
de volta à programação da Globo após pouco menos 
de vinte anos, isso porque o Canal Viva vai reprisar 
o BBB3. A jovem começou sua carreira como bailari-
na do Domingão do Faustão, mas não fi cou famosa. 
Ela foi chamada pela Globo para integrar o elenco do 
BBB3. Sabrina saiu na oitava semana, mas alcançou o 
estrelato, sendo chamada para posar na Playboy.

IDOSA 

Uma mulher de 73 anos 
registrou um boletim de ocor-
rência nesta sexta-feira (24) 
alegando que vem sofrendo 
ameaças de um de seus vizi-
nhos em Rio Preto.

A  mulher é proprietária de 
lanchinho no bairro no Santo 
Antônio e diariamente, no pe-
ríodo noturno, o seu vizinho vai 
lá para intimida-la.  De acordo 
com o relato da vítima, o ho-
mem acredita que a mulher 
esconde sua ex-esposa dentro 
da residência e que vai invadir 
a casa da vítima para soltá-la.

A vítima ainda relatou aos 
policiais que o autor das ame-
aças anda com uma pedra na 
mão, possui um facão dentro da 
residência, é usuário de drogas 
e que também já ameaçou o 
filho dela.

A idosa ainda informou que 
a ex-esposa do homem deixou 
a residência dele há alguns 
meses, já que ele foi preso pelo 
crime de Maria da Penha e que 
sua ex-mulher sem encontra 
em outra cidade.

Dona de carrinho de 
lanche é ameaçada 

pelo vizinho
Vinicius LIMA 

NA REGIÃO

TRÂNSITO COM MENOS MORTES
O Infosiga-SP, sistema do 

Governo de São Paulo geren-
ciado pelo programa Respeito 
à Vida e pelo Detran, apontou 
uma redução no número de 
óbitos no trânsito na região 
de São José do Rio Preto du-
rante o mês de agosto.

Com 22 fatalidades o 
número representa uma dimi-
nuição de 31% em relação ao 
mesmo período de agosto do 
ano passado quando foram 
32 mortes. A cidade de Rio 
Preto, por outro lado, viu o 
número de óbitos aumentar 
de três para quatro no pe-
ríodo.

Os dados ainda apontam 
uma queda de 69% nos 
óbitos entre motociclistas na 
região de Rio Preto no mês 

de agosto de 2020 e agos-
to de 2021, de 13 para 4 
ocorrências. As mortes com 
ciclistas também registraram 
redução de 56% entre janeiro 
a agosto do ano passado o 
mesmo período deste ano, 
de 16 para 7.

As fatalidades envolvendo 
pedestres também caíram 
16%, no acumulado dos oito 
meses de 2020 e 2021, de 
19 para 16. Outra boa notí-
cia é a redução de 15% nas 
mortes com ocupantes de 
automóveis entre janeiro a 

agosto de 2020 e 2021, de 
67 para 57 casos.

Apesar da redução de óbi-
tos, o número de acidentes 
com vítimas cresceu na re-
gião. Foram 6.366 acidentes 
em agosto deste ano contra 
6.101 no ano passado, um 
crescimento de 4%. Rio Preto 
sozinho registrou 2.390 aci-
dentes, 156 a mais do que 
em agosto de 2020.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Por conta disso, os moto-
ristas devem tomar algumas 
precauções para evitar aci-
dentes. “As recomendações 
são para sempre seguir os 
limites de velocidade, não 
ingerir álcool ao dirigir, não 
utilizar o celular ao volante e 
utilizar o cinto de segurança, 
inclusive quem está no banco 
traseiro. Para os motociclistas, 
o uso da capacete é essencial 

e os pedestres devem sempre 
atravessar na faixa olhando 
para os dois lados”, comentou 
Evandro Vale, coordenador 
técnico do Programa Respeito 
à Vida.

No acumulado do ano, os 
acidentes não fatais em Rio 
Preto apresentaram aumento 
de 7,3%, saindo de 2.211 
acidentes para 2.374. Desses 
acidentes, 90% ocorrem nas 
via municipais e os principais 
horários são no início da ma-
nhã e final da tarde.

“São os horários com o 
maior movimento de carros, 
então o motorista deve ter 
uma precaução extra. Tam-
bém pedimos atenção ao tra-
fegar durante a madrugada, já 
que por ter menos trânsito, os 
motoristas costumam correr 
mais, o que aumenta a inten-
sidade em caso de acidente”, 
comentou Evandro.

As recomendações são para sempre 
seguir os limites de velocidade, não 
ingerir álcool ao dirigir, não utilizar o 
celular ao volante e utilizar o cinto 

de segurança, inclusive quem está no 
banco traseiro

“

”

15%
Redução nas mortes 

RIO PRETO VIOLÊNCIA

PM flagra assassino tentando decapitar 
vítima morta a facadas em pensão

Um homem de 24 anos foi 
assassinado na madrugada 
deste sábado (25) após levar 
múltiplas facadas na pensão 
em que morava em Rio Preto.

Segundo as informações do 
boletim de ocorrência, a polícia 
foi acionada para comparecer 
no local por volta das 2h50. 
Chegando lá, os vizinhos rela-
taram que um homem estava 
no interior do imóvel e tinha 
matado um dos moradores. Ao 
entrar na pensão, os policiais 
flagraram o autor tentando 
decapitar a vítima com uma 
faca, que aparentemente já 
estava morta.

Ao ser confrontado pelos 
policiais, o homem, agitado, foi 
de encontro com a polícia com 
a faca na mão e dizendo frases 
desconexas, fazendo com que 
os policiais recuassem. A polí-
cia solicitou apoio e conseguiu 
fazer com que o autor entre-
gasse a faca e fosse algemado 
sem resistência.

Ao entrar novamente no 

imóvel, os policiais encontraram 
o corpo da vítima caído no chão 
do banheiro, já sem vida, com 
uma grande poça de sangue. 
Também foi constatado que o 
corpo tinha sido arrastado de 
um dos quartos para o banheiro. 
A vítima tinha diversas perfu-
rações no corpo, mais de dez 
segundo o boletim. Além disso, 
tinha sinais no pescoço devido a 
tentativa de decapitação.

Segundo os vizinhos, que 
também moravam na pensão, 
a vítima havia se mudado re-
centemente para lá e o autor do 
homicídio também era morador 
da pensão. Era conhecido por 
ser usuário de álcool e drogas.

Os vizinhos relataram que 
o autor chegou no local muito 
alterado e começou a quebrar 
alguns objetos no seu quarto. 
Incomodado com o barulho, 
a vítima foi até o quarto pedir 
para que ele fizesse silêncio, 
pois tinha trabalhado e que-
ria descansar. Depois disso, 
o homem pegou uma faca e 
passou a desferir golpes na 
vítima. Testemunhas tentaram 
conter o autor, mas com medo, 
acabaram fugindo da pensão.

O homem foi encaminhado 
para a Central de Flagrantes 
onde recebeu voz de prisão em 
flagrante por homicídio, ficando 
à disposição da Justiça.

Vinicius LIMA 
Arquivo D
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Bairro tem madrugada com 
homicídio e um baleado

Um homem de 30 anos 
morreu na madrugada deste 
sábado (25) após ter sido bale-
ado no bairro Solo Sagrado em 
Rio Preto.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a vítima estava participando de 
uma confraternização no bair-
ro, quando um carro parou na 
frente da casa, com um rapaz 
ostentando uma arma de fogo. 
A vítima decidiu tirar satisfação 
com o homem no carro, mas 
ao se aproximar acabou sendo 
baleado. O autor acabou fugindo 
na sequência.

A Polícia Militar e o socorro 
médico foram acionados. O 
médico responsável atestou o 
óbito da vítima. A Delegacia de 
Homicídio do DEIC foi acionada 
para investigar o caso e o corpo 
foi encaminhado ao IML para 
realização de exame necroscó-
pico. O autor do disparo ainda 
não foi localizado pela polícia.

Baleado - Um homem de 
31 anos foi baleado enquanto 
andava na rua na noite desta 

sexta-feira (24) no bairro Solo 
Sagrado em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a polícia foi acionada 
para atender um chamado de 
disparo de arma de fogo. No 
entanto, ao chegar no local, não 
encontraram nenhum vestígio de 
sangue ou que indicasse dispa-
ros.  A polícia tomou conheci-
mento depois que um homem 
havia dado entrada na UPA Norte 
com ferimento ocasionado por 
um tiro.

Sem dar maiores detalhes, 
a vítima relatou aos policiais 
que estava indo comprar um 
lanche, quando dois homens 

em uma moto realizaram vários 
disparos contra ele, com uma 
dos tiros atingindo o seu braço 
direito. Ele ainda relatou que foi 
socorrido por um motorista em 
um Gol branco, mas não sabia 
quem era o indivíduo.

A polícia não conseguiu 
encontrar vestígios do disparo, 
mas que avistaram um Gol 
branco, que acabou fugindo e 
não sendo alcançado, acredi-
tando que possa ser o mesmo 
veículo que socorreu a vítima. 
Os autores dos disparos tam-
bém não foram localizados. A 
vítima permanece em observa-
ção, estando consciente.

Vinicius LIMA Arquivo DHOJE
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SÓ TABELA América entra em campo para fugir da 
lanterna no fim da temporada

O América entra em 
campo pela última 
vez na temporada 

neste domingo (26) para 
enfrentar o Fernandópolis no 
Teixeirão. Com as duas equi-
pes sem possibilidades de 
classificação para a próxima 
fase da Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista (Bezi-
nha), o duelo apenas vai defi-
nir quem vai ficar na lanterna 
do grupo 1.

O Rubro reagiu nos últi-
mos dois jogos e conseguiu 
interromper a sequência de 
derrotas. No último fim de 
semana empatou em dois a 
dois com o Catanduva com 
um gol do meio-campo e outro 
nos acréscimos do segundo 
tempo.

Já na quarta-feira (22), o 
time bateu o líder Taquaritinga 
por um a zero, conquistando 
a primeira vitória na compe-
tição. Os resultados fizeram a 
equipe rio-pretense ultrapassar 
o Fernandópolis na tabela e 
deixar a lanterna do grupo 
para os adversários desse fim 
de semana.

O técnico Marcio Ribei-
ro celebrou a evolução do 
América nesta reta final. “Já 
tínhamos feito uma boa partida 
contra a Matonense apesar 
da derrota e estamos conse-
guindo melhorar a cada jogo. 
Infelizmente essa recuperação 
veio tarde demais, mas quere-
mos encerrar o campeonato da 
melhor forma, fazendo um bom 
jogo”, afirmou.

O treinador também afir-
mou que a sua permanência 

Vinicius LIMA 

Gustavo Bottini - 6três COMUNICAÇÃO

para 2022 não está confir-
mada. “Ainda temos algumas 
pendências para conversar 
depois que terminar o cam-
peonato. Uma delas é que eu 
espero ter responsabilidade 
sobre a montagem do elen-
co se for ficar”, comentou 
Márcio.

AMÉRICA X FERNANDÓPOLIS
SEGUNDA DIVISÃO DO CAM-
PEONATO PAULISTA (BEZINHA)
DIA: 26/09
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO BENEDITO 
TEIXEIRA (SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

SAÚDE

Vacinação de idosos de 70 a 79 anos com 
dose adicional começa nesta segunda-feira

Rio Preto começa a aplicar 
a dose adicional da vacina con-
tra a Covid-19 em idosos de 70 
a 79 anos nesta segunda-feira 
(27). A imunização segue o 
cronograma do Estado, que 
enviou 4.134 doses para este 
público.

Para o idoso receber a dose 
adicional, é necessário ter 
recebido a segunda há pelo 
menos seis meses. Aqueles 
que ainda não compareceram, 
já têm a idade mínima exigida 
e os seis meses de imunização 
também podem procurar uma 
unidade de saúde.

As doses estarão disponí-
veis nos seguintes locais: Swift, 
das 8h às 16h, (somente por 
drive, com entrada pela Av. 
Duque de Caxias); Shopping 
Cidade Norte, das 8h às 14h, 
e Unidades de Saúde, das 8h 
às 14h.

A dose adicional ainda con-
tinua sendo administrada nos 

mesmos locais para adultos de 
18 anos ou mais com alto grau 
de imunossupressão que te-
nham recebido a dose única ou 
segunda dose há pelo menos 
28 dias. A lista das condições 
elencadas para recebimento 
das doses está disponível no 
Portal da Prefeitura de Rio 
Preto  www.riopreto.sp.gov.br/
vacinacovid.

Para receber a dose, é ne-
cessário apresentar documento 
com foto e CPF, comprovante 
de residência de Rio Preto e 
comprovante de vacinação.

A aplicação de segunda 
dose contra a Covid continua 
para todos os agendados e 
faltosos das vacinas Coronavac, 
AstraZeneca e Pfizer. As doses 
estão disponíveis no Shopping 
Cidade Norte, das 8h às 14h 
e demais unidades de saúde e 
equipamentos públicos, tam-
bém das 8h às 14h.

Os agendados para segunda 
dose devem prestar atenção ao 
dia de retorno, sendo: Corona-
vac (intervalo de 28 dias entre 

Da REPORTAGEM
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doses),  AstraZeneca (intervalo 
de 12 semanas entre doses) e 
Pfizer (intervalo de 8 semanas 
entre doses).

Primeira dose

Rio Preto recebeu na última 
quinta-feira (23) 560 doses da 
vacina contra a Covid-19 para 
dar continuidade à vacinação 
de adultos, ante as 15 mil 
solicitadas ao Estado no mês 
de julho. Como as doses são 
insuficientes para atender a 
demanda estimada de faltosos 
da primeira dose, o município 
está convocando os cadastra-
dos das doses remanescentes 
para receber a dose.

A vacinação das doses re-
manescentes também conti-
nua. Interessados devem se 
cadastrar no Portal da Prefei-
tura: www.riopreto.sp.gov.br/
vacinacovid. Até agora, o muni-
cípio recebeu 8.390 cadastros 
de adultos e 2.663 pessoas 
foram vacinadas com doses 
remanescentes.

Divulgação

SETEMBRO AMARELO SEM ATENDIMENTO

Ação conscientiza 
moradores da Vila Itália
Na sexta-feira (23), uma 

equipe da UBS Gonzaga de 
Campos reuniu-se na Favela 
Vila Itália para um bate-papo 
com os moradores sobre saú-
de mental. A ação faz parte da 
Campanha Setembro Amarelo, 
que tem como objetivo a valo-
rização da vida e a prevenção 
do suicídio.

A ação teve participação 
da gerente da unidade Laryssa 
Lui, da psicóloga Ariela Becha-
ra, agentes comunitários de 
saúde Gilmar Vicentini, Cimara 
Ruas e Adriano Finotello e dos 
agentes de combate a ende-
mias Leandra Cevada e Edson 
Macedo.

O encontro contou com 
a participação de 33 mora-
dores da comunidade, que 
conversaram sobre o tema e 
compartilharam experiências.     

As atividades do Setembro 
Amarelo estão sendo desen-
volvidas durante todo o mês na 
cidade pelas equipes de Saúde, 

Educação e Assistência Social. 
A campanha é anual e este 
ano tem como tema “Criando 
Esperança por meio da ação”.

Da REPORTAGEM

CATANDUVA
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UBS Anchieta fica fechada até 
sexta-feira para reestruturação

A Unidade de Internação Bá-
sica (UIB) Anchieta foi desativa-
da sábado (24) a fim de passar 
por limpeza e reorganização para 
retomada do local como Unidade 
Básica de Saúde. A reabertura 
será na próxima sexta-feira, 1º 
de outubro.

A UBS Anchieta funcionará 
de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h, com atendimentos em 
clínica geral, enfermagem, gine-
cologia e obstetrícia, odontologia 
e pediatria. Para ser atendido, 
será necessário agendar horário 
na recepção da unidade.

A farmácia da unidade e a 
sala de vacina também serão 
reabertas a partir da próxima 
sexta-feira. O horário de funcio-
namento da vacinação seguirá o 
das demais unidades de saúde: 
das 8h às 14h para vacinação 
covid e das 7h às 16h30 para 
vacinação Influenza e rotina.

UBS Anchieta
A UIB Anchieta foi montada 

em março deste ano, com 30 

leitos de enfermaria para aten-
dimento exclusivo de síndromes 
respiratórias. Antes, estava 
funcionando como unidade res-

piratória. Nesta sexta-feira, os 
últimos quatro pacientes que 
estavam internados no local 
tiveram alta.

Da REPORTAGEM

Zoonoses continua vacinação antirrábica

Imunização animal! A Pre-
feitura de Catanduva, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde e Unidade de Vigilância 
em Zoonoses (UVZ), segue 
com a Campanha de Vacinação 
Antirrábica para cães e gatos. 
Do início do ano, até agora 
329 animais foram imuniza-

dos. A ação é realizada todas 
as quartas-feiras, na unidade. 
Basta fazer a solicitação pelo 
telefone (17) 3524-2445.

Embora a raiva esteja con-
trolada nessas espécies, isso 
não isenta a vacinação anual. 
Além de obrigatória, a vaci-
na contra a raiva é fator de 
maior relevância para garantir 
a manutenção de controle de 

raiva entre cães e gatos e, por 
consequência para a população 
humana.

Poderão ser vacinados cães 
e gatos, a partir dos quatro 
meses de idade e revacinados 
a cada 12 meses. A campanha 
tradicional, com pontos de 
atendimentos nos bairros, não 
será realizada este ano, con-
forme orientação do Governo 

do Estado devido à pandemia 
da covid-19, para evitar aglo-
meração.

SERVIÇO
Vicente Sanches, Km 1, 
Segunda a sexta-feira, 
Das 7 às 12 horas e das 13 

às 17 horas.
Telefone: (17) 3524-2445.

Da REPORTAGEM
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Ações na Justiça contra planos 
de saúde cresceram quase 400%

PODER DE COMPRA 
DO CONSUMIDOR 

NA PANDEMIA

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Procon-SP faz nova pesquisa 
para saber como está o poder 

de compra do consumidor

O planos de 
saúde no Brasil 
possui uma 
característica 

peculiar, quase única na vida 
do consumidor brasileiro: 
ele é amado e, ao mesmo 
tempo, odiado por muita 
gente.
Uma recente pesquisa, 
por exemplo, apontou 
que o plano de saúde 
ocupa a terceira posição 
entre os maiores bens de 
consumo do brasileiro. 
A pesquisa é do Ibope 
Inteligência, a pedido do 
Instituto de Estudos de 
Saúde Suplementar (IESS). 
Por outro lado, existem 
episódios relacionadas a 
negativa de cobertura e 
reajustes que mudam o 
humor do consumidor – 
apenas para dizer o mínimo.

Judicialização em alta
O mais recente termômetro 
sobre o lado negativo 
dos planos de saúde está 
presente em um recente 
estudo feito pela USP. De 
acordo com o levantamento, 
houve um aumento de quase 
400% na quantidade de 
ações na Justiça contra as 
operadoras nos últimos 10 
anos.
O levantamento, 
desenvolvido pelo Grupo 
de Estudos sobre Planos 
de Saúde, da Faculdade de 
Medicina, da USP, mostra 
que o Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJSP) julgou 
22.366 ações na Justiça 
contra as operadora do 
benefício entre janeiro 
e agosto deste ano. Na 
comparação com o mesmo 
período de 2011, quando 
levantamento começou a ser 
feito, o número de processos 
foi de 4.554. Ou seja, o 
crescimento foi de 391%.

Ainda segundo o estudo, 
foram 10.625 ações em 
primeira instância e 11.741 
em segunda instância. 
Considerando os 169 dias de 
expediente nos oito meses 
deste ano, o TJSP julgou 
uma média de 132,3 ações 
por dia.
A falta de regulamentação 
da ANS para determinados 
tipos de planos e a 
difi culdade que os 
benefi ciários têm em 
conseguir resolver essas 
queixas com as operadoras 
levaram à crescente procura 
pelo judiciário.
O estudo mostra que 
ao longo dos anos o 
descontentamento dos 
benefi ciários com os planos 
de saúde só cresce. A 
reguladora não cumpre o 
seu papel social de melhorar 
o serviço oferecido aos 

usuários. A justiça tem feito 
esse papel de dar garantia 
ao direito dos consumidores 
e afastar as abusividades 
praticadas pelas operadoras. 
Nos julgados em segunda 
instância, 90% das 
decisões são favoráveis aos 
benefi ciários.

Causas mais comuns de 
judicialização
O mesmo estudo da 
USP ainda aponta para 
as principais causas das 
ações na Justiça contra os 
planos. E o principal não 
chega a ser uma novidade: 
dos 11.741 julgados em 
segunda instância do TJSP, 
por exemplo, 60,4% está 
relacionada a exclusões de 
coberturas ou negativas de 
tratamentos.
O segundo motivo, com 
20,9% do total de decisões, 
envolve reclamações sobre 
reajustes de mensalidades, 
seja em função de 
mudança de faixa etária, 
de sinistralidade ou de 
aumentos em contratos 
coletivos.
Com relação às ações que 
envolvem os reajustes das 
mensalidades, considerando 
as ações julgadas em 
segunda instância entre 
janeiro e agosto de cada 
ano, observou-se um 
aumento relativo entre os 
anos de 2011 e 2021. Em 
2011, as ações envolvendo 
reajuste de mensalidade 
representavam 15,05% do 
total de ações julgadas. Em 
2021 essa relação aumentou 
para 20,90%.
Em estudos anteriores do 
Grupo de Estudos, com 
amostras de decisões de 
segunda instância contra 
planos de saúde, em mais de 
90% dos acórdãos o TJSP 
dá razão e ganho de causa 
ao usuário ou paciente.

O Procon-SP notifi cou  a operadora de Saúde Prevent 
Senior pedindo explicações a respeito das denúncias 
sobre aplicação de tratamento experimental em 

seus pacientes e ocultação de informação de mortes em 
estudos para testar a efi cácia do chamado kit covid, com 
medicamentos como cloroquina, ivermectina, azitromicina e 
sessões de ozonioterapia no tratamento da covid-19.
A empresa deverá apresentar a íntegra do estudo citado na 
denúncia, demonstrar sua conclusão e comprovar que os 
pacientes, ou seus responsáveis legais, foram alertados sobre 
os riscos do tratamento e concederam autorização para 
fazerem parte do estudo e passarem pelo tratamento.
O Procon-SP também quer que a operadora demonstre 
que comunicou previamente as autoridades sanitárias que 
os pacientes com covid-19 (ou com a suspeita da doença) 
seriam submetidos a esse procedimento.
Deverá também informar quantas pessoas foram submetidas 
ao tratamento, qual o período de duração do estudo e do 
tratamento, quantas pessoas morreram durante o estudo e 
quais as causas declaradas dos óbitos.
“A Prevent não pode adotar um tratamento ainda não 
cientifi camente comprovado sem informar os pacientes de 
todos os riscos e da incerteza do prognóstico. Ao fazê-lo 
abusou da idade, inexperiência e falta de conhecimento do 
consumidor, deixando de passar informação essencial. Se 
de fato a empresa agiu deste modo, incorreu em prática 
abusiva”, afi rma Fernando Capez, diretor-executivo do 
Procon-SP.
A empresa já recebeu a notifi cação e terá, a partir de 
segunda-feira (27/09), para responder aos questionamentos.

Procon-SP notifi ca 
Prevent Senior

O Núcleo de Inteligência 
e Pesquisas da Escola 

de Proteção e Defesa do 
Consumidor do Procon-SP 
disponibilizou em sua página 
uma pesquisa para entender 
como está o poder de compra do 
consumidor durante a pandemia 
da covid-19, se possui dívidas 
em atraso neste momento e sua 
percepção atual de como estarão 
as atividades econômicas e sua 
situação � nanceira nos próximos 
seis meses.
Essa pesquisa já havia sido 
realizada no período de 8/2 
a 15/03/2021. Na época, 
69,76% das 5.007 pessoas que 
participaram a� rmaram que sua 
renda individual diminuiu; para 
23,93% (1.198,) permaneceu 
inalterada e somente para 
6,31% (316), houve aumento. 
Fernando Capez, diretor 
executivo do Procon-SP explica 
que, “o objetivo da segunda 
pesquisa é justamente fazer um 
comparativo, para visualizar o 
que mudou em relação ao poder 
de compra do consumidor 
com a retomada das atividades 
comerciais e a vacinação em 
massa no Estado de São Paulo 
contra a Covid-19”.
Ele explica ainda, que “o 
resultado deve auxiliar a 
Escola de Proteção e Defesa do 
Consumidor na elaboração de 
material educativo, realização de 
palestras e cursos, com o intuito 
de ajudar o consumidor a sair da 
situação de superendividamento, 
provocada em boa parte dos 
casos, pela pandemia que já dura 
1 ano e meio”.

Divulgação

Empresa deverá comprovar que pacientes autorizaram passar 
por tratamento experimental e que as autoridades sanitárias 

foram comunicadas
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Gato preto
Quando dá azar ver um 
gato preto?
Resposta: quando você é 
um rato.

Zagueiro
Por que o zagueiro, 
quando se aposenta, é o 
jogador que deixa mais 
saudades?
Resposta: porque o za-
gueiro é o que faz mais 
falta.

Dinossauro
Por que o dinossauro não 
consegue bater palma?
Resposta: porque ele já 
foi extinto.

No banheiro
Eu estava escovando os 
dentes e a tampinha da 
pasta caiu no ralo. O que 
saiu do chuveiro quando 
eu fui tomar banho?
Resposta: água.

Coceira
Qual a parte do corpo 
que mais coça?
Resposta: a unha.

Espelho
Como chama o policial 
que se olhou no espelho?
Resposta: policial civil.

Céu e Inferno
Por que pintores e costu-
reiras às vezes não vão 
para o céu quando mor-
rem?
Resposta: porque eles 
pintam e bordam a vida 
inteira.

BRINCANDO DE ESCREVER TEXTO
Produzir texto nunca foi uma tarefa tão fácil! Menos ainda diverti-
da! Agora imagine o tamanho do desafio fazer produções em au-
las online? 
 Pensando nessas dificuldades o professor Milton do CEM 
Prof Anita Lievana Camargo, de Votuporanga-SP, teve uma ideia 
inusitada: pediu para que os alunos fossem ao banheiro e esco-
lhessem um objeto qualquer de lá. Com esse objeto em mãos, ele 
propôs que fosse escrito um conto ou uma fábula onde esse obje-
to ganhasse vida e vivesse uma belíssima história. Se deu certo? 
 Leia duas dessas produções e avalie por si mesmo. Depois 
pare e pense: que tal brincar de produção de texto?

O PAPEL E A ESCOVA
   
     Um belo papel higiênico, lindo, fofo e chei-
roso, estava fazendo o seu serviço. Ele era 
o mais popular e lindo da loja! Mas, um dia 
uma nova integrante entrou naquele hones-
to trabalho, passou uns dias e ela começou 
a ser a mais linda, e o papel, coitado nem se 
ouvia falar, a escova disse, então, com uma 
cara recalcada:
   - Esse mês vou receber mais dinheiro do 
que todos! 
    Mas ele respondeu cochichando:
    - É o que vamos ver! 
  Cada dia que passava eles se esforçavam 
mais, e mais. Eles queriam ser mais que os 
outros! Então ninguém mais aguentava e os 
outros funcionários foram reclamar para o 
chefe. O chefe escondido viu a atitude dos 
dois e eles foram demitidos e perceberam 
que ninguém é melhor que os outros. 
         Moral da história:
Nunca se ache melhor que os outros.

A ESCOVA HERÓI

 Um dia, em Metrópoles, no futuro onde 
os heróis já estavam mortos as cáries tinham 
dominado o mundo. Só tinha uma escova pe-
quena e escondida, ela foi treinada por uma 
escova azul com cerdas de aço!
Ela foi evoluindo e virou a melhor escova la-
ranja! Ela se chama Jackie e a azul Chan. Os 
dois foram em busca de várias cáries e mata-
ram várias delas, eles acharam que já estava 
quase acabando. 
Jackie disse então:
- Chan a gente matou mais da metade.
Chan, bem atento respondeu:
- Não foi nem a metade!
  Eles foram melhorando seus poderes, 
eles desenvolveram mais algumas habilida-
des, porém mesmo assim voltaram derrota-
dos!
    Mas, eles não desistiram. Até que ficaram 
muito fortes e foram enfrentar o chefão. Pega-
ram ele por trás, bem de mansinho e pronto 
venceram. 

Milton dos Santos é Professor, 
Contador de Histórias, Voluntário em 

Libras e Youtuber.Libras e Youtuber.
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A ocupação da Favela 
Marte 3D, na Vila 
Itália, recebe nos 

dias 27, 28 e 29 deste mês, 
das 9 às 17 horas, o Salão de 
Beleza Itinerante da LA’BRIZ-
ZA Cosmetics, um caminhão 
adaptado e equipado com os 
acessórios, móveis e equipa-
mentos de um salão de bele-
za profissional. Os moradores 
poderão cortar o cabelo e fa-
zer hidratação gratuitamente 
com profissionais renomados 
da marca.

A parceria foi firmada 
com Benvindo Neri Pereira, 
coordenador da comunida-
de, responsável por diálogos 
e organização das famílias 
na ocupação. A favela está 
passando por um processo de 
regularização e urbanização e 
a iniciativa da foi elogiada por 
Benvindo.

“Essa ação é muito impor-
tante para todos nós. É com a 
solidariedade das entidades, 
dos empresários, da socieda-
de em geral, que construímos 
a vida social dessas famílias. 
Nos ajudam a tirar as pessoas 
da vulnerabilidade. Vamos 
deixar essa mulherada bonita 
aqui na favela”, afirmou o lí-
der da ocupação da Vila Itália,

A favela conta atualmen-
te com 240 famílias, sendo 
mais de 600 moradores. No 
local vivem 200 crianças até 
12 anos e 70 adolescentes. 
O restante dos moradores 
são adultos. Serão realizados 
cerca de 70 a 80 cortes e 
tratamentos por dia, no local.

Um dos profissionais que 
marcarão presença na ação 
social da próxima semana 
é Silvio Amaral, diretor ar-
tístico da marca.  Ele é um 
dos cabeleireiros mais reno-
mados da região.  O projeto 
da LA´BRIZZA é de estender 
essa ação pelo Brasil todo.  
“Desde o nosso lançamento 
no ano passado participamos 
de ações sociais. Faz parte 
do nosso perfil e vamos au-
mentar cada vez mais essas 
iniciativas”, afirmou o diretor 
da empresa, Suélio Ribeiro.

O caminhão é projetado 
com armários, filtro de água, 
ar condicionado, lavatório, 
duas posições para permitir o 
atendimento mais ágil, o Sa-
lão itinerante está equipado 
com uma plataforma de aces-
sibilidade para portadores de 
necessidades especiais ou de 
locomoção. Além de projetos 
sociais e voluntários, o veícu-
lo também será utilizado em 
feiras, eventos, treinamentos 
e cursos, criando espaços 
adequados para o aprimora-
mento profissional.

Vila Itália 
recebe 

carreta da 
beleza esta 

semana
Da REDAÇÃO
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Expo volta sem público e com boa 
expectativa do mercado da pecuária

Rio Preto está em 
contagem regres-
siva para realiza-
ção de um dos 

eventos mais importantes 
do setor agroempresarial re-
gional. De 29 de setembro 
a 3 de outubro, o Recinto de 
Exposições ‘Alberto Bertelli 
Lucatto’ sediará a 58ª EXPO 
Rio Preto – Edição Especial 
Julgamentos.

Durante cinco dias, mais 
de 900 animais, entre bovinos 
e equinos, estarão em pista 
para avaliação dos jurados. 
Em cumprimento às medidas 
sanitárias, não haverá pre-
sença de público. Portanto, a 
edição da EXPO Rio Preto de 
2021 receberá exclusivamen-
te criadores e convidados.

Organizada pela Prefeitura 
Municipal por meio da Secre-
taria de Agricultura e Abaste-
cimento, a exposição deste 
ano terá a inédita parceria da 

ABCZ (Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu), que 
fará a coordenação das raças 
zebuínas, além de contar com 
a coordenação institucional da 
ACIRP (Associação Comercial e 
Empresarial de São José do Rio 
Preto) e apoio da UNIRP (Cen-
tro Universitário de Rio Preto).

A expectativa para a reali-
zação do evento já toma conta 
de todo o recinto e não poderia 
ser diferente. A 58ª edição da 
EXPO que seria realizada em 
2020 precisou ser cancelada 
em virtude do agravamento 
da pandemia de coronavírus. 
Já num cenário de controle 
na circulação do vírus, avanço 
da campanha de vacinação 
e flexibilização das atividades 
econômicas, esta edição acon-
tecerá exclusivamente para 
julgamentos de gado, campe-
onato leiteiro e julgamento de 
morfologia e prova de marcha 
das raças equinas Mangalarga 
Paulista e Mangalarga Mar-
chador.

A grande novidade deste 
ano é a parceria técnica com 
a ABCZ, a maior representante 
das raças zebuínas no Brasil, 
que será responsável pela 
coordenação dos julgamentos 
dos animais zebus. Nove raças 
de gado de corte e leiteiro 
deverão participar do evento: 
Nelore Padrão, Nelore Mocho, 
Tabapuã, Guzerá, Indubrasil, 
Simental, Simental Leiteiro, Gir 

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

58ª
Edição 

Leiteiro e Girolando.
Mesmo fechada à visitação 

do público geral, será possível 
acompanhar o calendário de 
provas e julgamentos da expo-
sição pela Internet. Os eventos 
serão transmitidos diariamen-
te, ao vivo, pelos canais oficiais 
da Prefeitura (riopreto.sp.gov.
br/expo) e pelo Canal ABCZ no 
Youtube (www.youtube.com/
user/abczuberaba).

Pró-Genética - O 
lançamento da 58ª EXPO Rio 
Preto também oportunizou o 
encaminhamento de solicita-
ção para que o Governo de 
São Paulo participe do progra-
ma Pró-Genética da ABCZ. A 
iniciativa objetiva aumentar a 
produção sustentável de carne 
e leite de origem bovina entre 
pequenos e médios pecua-
ristas.

Serviço

58ª EXPO Rio Preto 2020-
2021 – Edição Especial Jul-
gamentos

29 de setembro a 3 de 
outubro - 8h às 18h

No Recinto de Exposições 
‘Alberto Bertelli Lucatto’

Exclusiva para criadores
www.riopreto.sp.gov.br/

expo

Divulgação

Com foco em julgamentos de animais, 58ª EXPO Rio Preto terá edição especial para 
criadores e convidados
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Frentistas temem demissões em massa 
com proposta de autoatendimento em postos

Os frentistas de todo Brasil estão de mobi-
lizando contra proposta que libera o autoaten-
dimento nos posto de combustível, liberação 
essa coloca em risco cerca de 9 mil empregos 
na região em Rio Preto e 500 mil em todo país.

Segundo Antônio Marco dos Santos, pre-
sidente do Sindicato dos Frentistas de Rio 
Preto e região, o deputado federal, Kim Kata-
guiri (DEM-SP) está tentando emplacar duas 
emendas a MP (Medida Provisória) 1063, que 
permite a venda direta de etanol entre usinas 
e postos e da fidelidade à bandeira de postos 
de combustíveis. A primeira emenda do par-

lamentar permite o autoatendimento parcial ou 
integral nos postos de combustível dispensando 
a intervenção de frentistas ou qualquer outro pro-
fissional e a segunda emenda revoga a Lei 9.956 
de 2000 que proíbe o autosserviço nos postos de 
combustível de todo pais.  Emendas estas que 
colocam em risco os empregos dos frentistas e o 
sustento de suas famílias. 

Santos destaca ainda, que existem diversos 
riscos que o autoatendimento podem trazer, já 
que nos postos de combustível existem cuidados 
que tem que ser tomados e que uma pessoal leiga 
poderia causar um acidente ou algo pior. 

Para reforçar essa campanha um boletim infor-
mativo foi produzido pela Federação dos Frentistas 

do Estado de São Paulo em parceria com os 
16 sindicatos de trabalhadores, esse material 
está sendo entregue para os frentistas nos lo-
cais de trabalho – onde os mesmos, segundo 
o sindicalista se mostraram preocupados com 
o seu futuro e de suas famílias caso percam os 
empregos. Segundo dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) do começo 
de setembro deste ano são 14,4 milhões de 
desempregados no Brasil.

As emendas à MP 1063 devem ser votadas 
em caráter de urgência pelo Congresso ainda 
neste mês de setembro, e se aprovado, o pro-
jeto de lei com todas as alterações previstas 
podem entrar em vigor em dezembro deste ano. 

LUTA - Diretores do sindicato estão percorrendo os postos de combustível de Rio Preto e toda a região para dialogar com a categoria sobre perigos da proposta do autosserviço

Fotos: SINPOSPETRO RIO PRETO

Clube de Campo dos Motoristas volta 
a funcionar após um ano e meio

Resersas 
exclusivamente 
via whatsapp do 
sindicato a partir 

das terças às 
8h00 

O Clube de Campo dos 
Motoristas reabriu suas 
portas para a categoria 
na última terça-feira (21) 
após ficar mais de um ano 
e meio fechado por conta 
das restrições impostas pela 
pandemia da Covid-19.

Segundo Daniel Rodri-
gues, presidente do Sin-
dicato dos Motoristas de 
Rio Preto e região, foi feita 
a abertura do clube no dia 
21, na mesma data abriu-se 
para reservas que se esgo-
taram no mesmo dia para 
este final de semana. 

As reservas para a utiliza-
ção de quiosques e os apar-
tamentos são abertas todas 
as terças-feiras a partir das 
8h00 pelo telefone what-
sapp (17) 99114-2971. 
“Pedimos para aqueles que 
não conseguiram fazer a 
reserva neste primeiro final 
de semana que tenham um 
pouco de paciência – pois 
estamos voltando agora e 

estão todos ansiosos – aquele 
que não conseguir agora poderá 
conseguir em outros finais de 
semana”, salientou Rodrigues. 

Alerta convidados – cada 
associado terá o direito de levar 
dois convidados – mas a mu-
dança definida a partir de agora 
é que este convidado deve levar 
um documento com foto no dia 
de ir ao clube, pois será feita 
um cadastro desta pessoa na 
portaria do clube de campo. 

Cuidados – o sindicalista 
alerta que por conta dos proto-
colos sanitários – todos deverão 
circular pelas dependências do 
clube usando máscaras e man-

ter o distanciamento – os 
quiosques estarão liberados 
e os apartamentos também 
ambos conforme o permiti-
do pelo município.

O Clube oferece um lo-
cal agradável com pisci-
nas, quadras, quiosques, 
churrasqueiras, campo de 
futebol, quadras, ginásio 
poliesportivo e playground, 
além de um amplo estacio-
namento.

O Clube está localizado 
na Estrada Boiadeira 2,5km, 
após o Distrito de Talhado.

DiVERSÃO E DESCANSO - O espaço poderá ser usado pelos associados e dependentes 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Sindicato dos Motoristas
amaralsampaio@hotmail.com 

 SINCOMERCIÁRIOS 
– As escolinha de Fute-
bol de Campo e Futsal 
do Sincomerciários (Sin-
dicato dos Empregados 
no Comércio) está sen-
do retomadas, a aulas 
de Clube de Campo 
voltaram no sábado (25) 
e a de futsal volta na 
próxima sexta-feira (1º) 
no Clube Social. Mais 
informações pelo telefo-
ne 17 3214-7171.

 SITICOM – As nego-
ciações do setor de 
Mármore e Cerâmica 
devem ter avanços 
na primeira quinzena 
de outubro, ambas 
tem este mês como 
data-base. Expectati-
va é repor a inflação 
acumulada do período 
mais 5% de ganho 
real.

 N.S. DA PAZ – A juíza 
do Trabalho, Ana Paula 
Silva Campos Miskulin 
deu andamento no ven-
da do prédio do Hospital 
Nossa Senhora da Paz 
ao avaliar que é inegável 
que a proposta apre-
sentada pela empresa 
paulistana CV HAUS 01 
- Empreendimento Imo-
biliário SPE Ltda de R$ 
23.600.000,00 supera 
as demais propostas fei-
tas que ficaram na casa 
do R$ 19,6 milhões.

  JT na Semana
em ReSUmO


