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Dois assaltantes do 
Iguatemi são presos

ROUBO A JOALHERIA

Duas pessoas estão presas 
acusadas do assalto a uma joa-
lheria do Shopping Iguatemi Rio 
Preto, na noite desta sexta-feira, 
14. Em entrevista coletiva neste 
sábado, 15, o delegado de Polí-
cia da Deic, Paulo José Buchala 
Júnior, afirmou que no momento 
as investigações apontam que 
ao menos sete pessoas teriam 
participado da ação.      Pág.A7

Pupo diz que 
política é ideal 
e acredita ser 
bem avaliado 

pela população
Pág. A3

Ciclista morre 
arrastado por 
caminhão em 

avenida 
O ciclista Sebastião de Sou-

za Firgueira, de 67 anos, que 
residia no bairro Eldorado, na 
Região Norte de Rio Preto, 
morreu por volta das 16 horas 
desta sexta-feira, 14, após 
ser atropelado e arrastado por 
aproximadamente dois quartei-
rões por um caminhão bitrem, 
carregado de açúcar. O acidente 
aconteceu na avenida Feliciano 
Sales Cunha             .Pág.A7

Briga em semáforo 
por esmola tem 
morador de rua 

esfaqueado

O 3º DP de Rio Preto vai 
investigar as causas de um aci-
dente ocorrido às 5h55 desta 
sexta-feira, 14, na vicinal Alci-
des Augusto Ávila, em Talhado, 
onde o condutor de uma Honda 
CB 300R, Cleso dos Reis Fer-
reira, de 61 anos, que residia 
no Vale do Sol, morreu. A vítima 
foi socorrida por uma Unidade 
de Resgate até a UPA Jaguaré, 
mas não resistiu.        Pág.A7

No primeiro dia 
como prefeito, 

Bolçone 
reforça apoio 
à vacinação

Pág. A3

A vítima, de 40 anos, disse 
que estava pedindo dinheiro 
aos motoristas no local quando 
o agressor chegou e passou a 
fazer a mesma coisa. Houve uma 
discussão e o acusado desferiu 
um golpe de faca na lateral da 
perna direita da vítima, que foi 
socorrida até a UPA Tangará. O 
suspeito fugiu e não havia sido 
localizado até o fechamento 
desta matéria.             Pág.A7   

Trio de São 
Vicente é preso 
trazendo droga 

para o CDP
Três pessoas foram presas em 

flagrante na madrugada desta 
sexta-feira, 14. Com os acusa-
dos, um casal e uma moradora 
da cidade de São Vicente, foram 
apreendidos diversos eletrônicos, 
celulares, 32 chips, dois tijolos 
de crack, 938 porções de co-
caína e dez tijolos de maconha. 
O trio confessou que tudo seria 
entregue no Centro de Detenção 
Provisória de Rio Preto. Pág.A7

Escolas estaduais e municipais vão orientar pela vacinação
Pág. A6

Motociclista 
cai em vala 
na vicinal de 

Talhado e morre

Imagens mostram policiais armados dentro do shopping e acusados deixando a loja após o roubo

Segundo 
Paulo José 

Buchala 
Júnior as 
imagens 
de vídeo 

estão sen-
do analisa-

das.
“No local 
não en-

contramos 
vestígios 

do disparo. 
Estamos 
em an-

damento 
para identi-
ficar outros 

membros 
que até o 
momento 
são 7 ou 

8.”, disse.

Antes da pandemia, ela re-
cebeu 2 milhões de turistas em 
um ano (10% de todos os que 
visitaram o estado), incluindo 
os estrangeiros; em 2025, 
pretende receber 6 milhões de 
visitantes no ano. Veja reporta-
gem especial sobre a estãncia 
turística de Olímpia. Págs. 4 e 5

Hoje já é 
considerada 
a ‘Orlando 
Brasileira’, 
tem 55 mil 
habitantes e 
34 mil vagas 
de hotelaria, 
e antes da 
pandemia re-
cebeu sozinha 
10% de todos 
os turistas 
que veem ao 
estado de São 
Paulo

Pupo diz que 
política é ideal 
e acredita ser 
bem avaliado 

pela população
Pág. A3
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Divulgação

As enchentes e o 
direito do consumidor

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Divulgação

As fortes chuvas voltam 
a assolar o país. De 
trânsito interrompido 
e quedas de energia 

a destruição de bairros e queda 
de barreiras, essa época requer 
cuidado do poder público e 
colaboração dos civis.
 Além dos transtornos usuais, 
muitos sofrem com danos 
físicos graves por conta das 
fortes chuvas, enchentes e 
deslizamentos. Confi ra as  dicas 
para os cidadãos e consumidores 
saberem como agir quanto aos 
danos causados pelas chuvas.

Responsabilidade do Estado
A Constituição Federal prevê que 
o Estado responde pelos danos 
causados por seus agentes, que 
podem signifi car a omissão em 
realizar serviços e obras que lhe 
competem.
No caso de alagamentos de 
vias públicas, todos os danos 
causados a veículos, imóveis e ao 
comércio podem ser atribuídos 
ao Estado que não investiu 
ou na construção de rede de 
escoamento de água sufi ciente 
ou não fez a limpeza adequada 
da rede existente. O mesmo vale 
para quedas de árvores sobre 
veículos, que pode ser atribuído 

ao Estado que não removeu a 
árvore podre, ou fez uma poda 
errônea ou não analisou que a 
mesma tinha risco de cair e a 
retirou antes.
A responsabilidade do 
Estado nestes casos deve ser 
comprovada, ou seja, a culpa 
tem que ser demonstrada para 
que nasça a responsabilidade de 
indenizar. Porém a prova disto 
não é tão difícil como se imagina, 
até porque é fato público e 
notório que todos os anos se 
repetem os mesmos casos, nos 
mesmos lugares.
O cidadão que tenha qualquer 
bem seu atingido por 
alagamentos em vias públicas, 
deve adotar as seguintes medidas:
 Tirar fotos ou fazer fi lmagem, 
dos danos ocorridos e do local 
onde ocorreu;
 Guarde Recortes e Noticiários 
de jornal sobre o alagamento;
 Pesquise na internet notícias de 
alagamentos ocorridos nos anos 
anteriores para fazer prova de 
que o problema era conhecido;
 Consiga o Boletim 
Meteorológico para a região na 
internet;
 Registre um Boletim de 
Ocorrência na Delegacia de 
Polícia;
 Faça um levantamento dos 
danos e três orçamentos para o 
reparo;
 Anote nome e endereço de 
testemunhas

Apagões
Muitas vezes não é preciso 
nem que chova muito ou nem 
mesmo que esteja chovendo, 
para ocorrerem apagões. A 
distribuição de energia é um 
serviço público que é explorado 
pelas concessionárias e deve 
ser contínuo, universal e efi caz. 
Se um destes requisitos é 
descumprido, deve o consumidor 
ser indenizado pelos danos 
causados.
Atualmente a Aneel é quem 
regula o setor e editou norma 
no sentido de que as empresas 
devem devolver em forma de 
desconto no mês seguinte, o 
tempo que deixaram de fornecer 
energia para determinada região.
Mas, além desta compensação, os 
consumidores que venham a ter 
outros prejuízos também podem 
pedir indenização. Quem teve seu 
eletroeletrônico queimado,  deve 
ser ressarcido.
Os comerciantes que mantém 
produtos refrigerados ou 
congelados e perderam seus 
produtos, além de todos aqueles 
que dependem de energia elétrica 
para funcionar e não puderem 

atender sua clientela, também 
podem obter indenização na 
Justiça.
Para ter direito à indenização, 
o consumidor deve fazer 
um inventário das perdas e 
providenciar um Boletim de 
Ocorrência na Delegacia de 
Polícia Civil, além disto, a pessoa 
deve tirar fotos ou fi lmagens 
dos danos, reunir notas fi scais 
de compra dos produtos, além 
dos recortes de jornais que 
comprovam a ocorrência do 
apagão.
Se a concessionária não fi zer 
os reparos ou indenizações 
de forma administrativa, o 
consumidor vai acionar a 
empresa na Justiça, podendo 
valer-se dos Juizados Especiais 
nas causas de até 40 salários 
mínimos e que não exijam prova 
pericial e da Justiça Comum nos 
demais casos.

Danos por enchentes ou 
queda de árvores
O consumidor que contratou 
seguro para o veículo e foi 
atingido por enchentes e queda 
de árvores, deve fi car atento 
sobre seus direitos.
Para saber se danos provocados 
por enchentes ou outros 
fenômenos da natureza, como 
queda de árvore, por exemplo, 
estão inclusos na cobertura do 
seguro do veículo, o consumidor 
deve verifi car o contrato ou 
procurar a seguradora. Havendo 
previsão contratual é direito do 
consumidor ser indenizado pelo 
prejuízo.
Os procedimentos e documentos 
exigidos para a cobertura do 
sinistro (danos) devem estar 
especifi cados no contrato e o 
prazo para indenizar o segurado 
é de, no máximo, 30 dias – que 
começa a ser contado a partir da 
data de entrega dos documentos, 
sendo interrompido toda vez 
que houver solicitação de 
documentação complementar.
O consumidor precisa relacionar 
e protocolar os documentos 
entregues à seguradora. Eles 
serão o comprovante em 
eventual descumprimento do 
prazo por parte do fornecedor.
É importante que o consumidor 
não avance sobre áreas alagadas, 
pois pode causar negativa 
da cobertura por parte da 
seguradora.
Seguro Residencial
No caso de seguro residencial, 
tanto a cobertura para 
fenômenos naturais, como 
o prazo para pagamento de 
indenização devem estar 
previstos em contrato.

O Procon-SP notifi cou a Claro em 29 de dezembro 
pedindo explicações sobre falhas em seus canais 
de atendimento – conforme notícias veiculadas na 

imprensa, consumidores relataram difi culdades para realização 
de recarga de celular, bloqueio de linhas móveis em caso de 
roubo, entre outros. Em resposta, a empresa informou que 
ocorreu uma instabilidade nos sistemas da prestadora que 
processa os pedidos dos consumidores e que, em situações 
pontuais, a solução de demandas foi postergada.
O Código de Proteção e Defesa do Consumidor prevê entre 
os principais direitos do consumidor a qualidade dos produtos 
e dos serviços inseridos no mercado de consumo, inclusive, a 
qualidade do respectivo atendimento. A Lei do SAC (Decreto 
6.523/2008) também estabelece padrões mínimos de qualidade 
e efi ciência do atendimento, devendo o SAC obedecer aos 
princípios da dignidade, boa-fé, transparência, efi ciência, 
efi cácia, celeridade e cordialidade, além de receber e processar 
imediatamente o pedido de cancelamento de serviço feito pelo 
consumidor.
Apesar de informar que eventuais consumidores que passaram 
por problemas durante o período de instabilidade, terão suas 
situações examinadas, a Claro não detalha como isso será (ou 
foi) feito, quantos consumidores receberam as ligações da 
empresa (ou quantos foram afetados), como os seus danos 
foram reparados, quais as regiões foram afetadas, quais garantias 
de mitigação de prejuízos etc.
A Claro alega que por não ter havido interrupção na prestação 
de serviços de telecomunicações não há necessidade de 
ressarcimento de valores, mas a questão é sobre a falta de acesso 
para a resolução das demandas, reestabelecimento de serviços, 
cancelamentos de linhas entre outras situações e o ressarcimento 
de prejuízos individuais, que certamente ocorreram pela 
indisponibilidade do serviço de atendimento e que perduram até 
hoje, segundo relato dos consumidores.
De acordo com a resposta, verifi ca-se que aparentemente 
ocorreu um problema de qualidade do serviço de atendimento 
e do serviço de telecomunicações e não fi cou comprovado 
que os consumidores não foram prejudicados. O caso será 
encaminhado para a equipe de fi scalização para providências.

TROCAS

Empresa não comprova inexistência de prejuízo aos 
consumidores

Resposta da Claro sobre 
falhas no atendimento 

é insufi ciente
SAIBA O QUE 

AS NORMAS DE 
PROTEÇÃO AO 
CONSUMIDOR 
DETERMINAM 

Confi ra o que as 
normas de proteção 
ao consumidor 

determinam quando a 
compra é realizada
em lojas físicas.
É fato que compras de fi m 
de ano gerou um volume 
imenso de muitas trocas.
Mas fi ca o alerta de 
que há casos em que os 
fornecedores não são 
obrigados a realizá-las 
A obrigatoriedade é para 
produtos que apresentam 
problema ou defeito.
Para  uma eventual  troca, o 
consumidor deve exigir que 
a loja ou o site declarem essa 
possibilidade por escrito.
Trocas relacionadas a 
tamanhos, cores e outras 
preferências não podem ser 
exigidos pelo consumidor, 
a não ser que o fornecedor    
tenha informado essa 
condição no ato da venda.
É importante sempre 
documentar as transações, 
principalmente quando 
acontecem pela internet, 
fazendo print  de telas e 
comprovantes.  
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No primeiro dia como 
prefeito Bolçone pede 
apoio à vacinação 
contra Covid

Divulgação

EXECUTIVO

Pupo diz ter entrado na política por 
ideal e ser bem avaliado pela população

Delegado de Polícia des-
de maio de 1992, formado 
em Direito, especialista em 
Direito Penal e Processual 
Penal e Mestre em Direito 
Penal pela PUC-SP e profes-
sor, Renato Pupo é a típica 
pessoa que obteve sucesso 
na vida profissional. Se não 
bastasse é também vito-
rioso no campo da política 
ocupando atualmente uma 
cadeira de vereador por Rio 
Preto.

Sua carreira política co-
meçou em 2008 quando 
foi candidato a vereador 
pelo PSC obtendo votação 
expressiva de 3.032 votos, 
sendo o 11º mais votado 
na classificação geral (não 
eleito porque o partido não 
atingiu o quociente elei-
toral). Ainda foi candidato 
a deputado estadual pelo 
mesmo partido em 2010 
onde obteve 19.732 votos 
e, em 2012, foi candidato a 
vereador pelo PSD e obteve 
5.447 votos (eleito), sendo 
o 3˚ mais votado na classi-
ficação geral.

Foi reeleito para a Le-
gislatura 2017-2020 com 
6.950 votos e para o tercei-
ro mandato, nas eleições 
2020, com 4.024 votos. É 
o atual primeiro secretário 
da Mesa Diretora para o 
biênio 2021-2022. Seu 
nome é um dos que surgem 
na cidade para o cargo de 
prefeito. Pupo seria candida-
to ao cargo em 2020, mas 
após decisões internadas 
do PSDB, seu atual partido, 
acabou abrindo mão da dis-
puta vindo a ser novamente 
eleito como vereador.

Combativo, de ideias cla-
ras e posicionamento firme, 
Renato Pupo fala às paginas 
do Dhoje Interior sobre o ano 
de 2021 e analisa o atual 
governo Edinho Araújo que 
por diversas vezes mantém 
tratamento crítico em vota-
ções em plenário. Confira:

Dhoje Interior: Se pu-
desse elencar dois gran-
des projetos de sua auto-
ria aprovados durante o 
ano passado quais seriam 
e o por quê merecem des-
taque?

Renato Pupo: O projeto 
de lei 69/2021 que au-
menta até o triplo a multa 
para a realização de festas 
clandestinas em época de 
pandemia. Acho um projeto 

importante porque ajuda a 
combater a proliferação do 
vírus transmissor de doen-
ças. E o projeto de resolução 
21/2021 que acaba com 
as votações secretas na 
Câmara – Esse ainda não 
foi votado, mas espero que 
seja aprovado porque dá 
mais transparência ao exer-
cício do mandato e o eleitor 
tem o direito de saber como 
vota o seu representante na 
Câmara.

Dhoje Interior: Qual 
projeto acabou vetado 
pelo prefeito Edinho Araú-
jo, mas que na sua visão 
deveria ter sido aprovado 
pela relevância e impor-
tância?

Renato Pupo: O proje-
to de lei complementar nº 
07/2021 que tratava da da-
ção em pagamento de bens 
móveis como modalidade 
de extinção de créditos tri-
butários municipais durante 
o período de calamidade 
pública/pandemia. Acho im-
portante porque era uma 
forma de aliviar a situação 
do munícipe devedor, que 
foi sacrificado pela pandemia 
e quer quitar seus débitos, 
mas não tem capital de giro 
ou bens imóveis, que hoje já 
são aceitos pela legislação. 
E projeto de Emenda à Lei 
orgânica do Município nº 
02/2021 – Dispõe sobre o 
comparecimento obrigatório 
dos Secretários, uma vez por 
semestre à Câmara, para 
prestarem conta do trabalho 
realizado em suas pastas 
e responderem perguntas 
dos Vereadores. Esse, infe-
lizmente, foi rejeitado pela 
própria Câmara. Era muito 

Raphael FERRARI
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importante porque possibilita 
maior eficiência no dever fis-
calizatório do Legislativo em 
relação ao Poder Executivo.

Dhoje Interior: Em rela-
ção ao governo do prefeito 
Edinho Araújo, qual sua 
avaliação sobre as ações 
tomadas por ele ao longo 
de 2021? Houve algum 
erro político que poderia 
citar?

Renato Pupo: Não foi um 
governo ruim. Teve erros e 
acertos. Entre os erros mais 
graves, cito a prorrogação do 
transporte público coletivo 
sem licitação e a tentativa 
de aumentar o IPTU em 12%. 
Votei contra nos dois casos.

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

Renato Pupo: O prefeito 
apresentou a relação de 
obras que pretende realizar 
com o citado recurso, e são 
obras importantíssimas para 
o município, algumas delas, 
de mobilidade urbana, que 
é um grande problema a 
ser vencido. Conversei com 
especialistas na área econô-
mica e fiquei convencido de 
que o empréstimo está den-
tro da capacidade de endivi-

damento do município, com 
certa folga, inclusive. Por 
isso, fiquei muito tranquilo, 
pois entendo que favorece a 
população.

Dhoje Interior: Em re-
lação a prorrogação do 
contrato do transporte 
coletivo, aprovado pela 
Câmara, novamente de-
fende sua votação e o por 
que acredita (ou não) que 
a prorrogação por mais 
10 anos foi benéfica a 
população?

Renato Pupo: Primeiro, 
porque esse tipo de contrato 
deve ser feito por licitação, 
e com a prorrogação não é 
diferente. Sou legalista na 
minha atividade profissional, 
e não poderia ser diferente 
na política.

Dhoje Interior: Sobre 
a possibilidade de o Le-
gislativo ter o direito a 
emendas impositivas, com 
determinado valor fixo do 
orçamento municipal ser 
indicado por cada vere-
ador em áreas pré-esta-
belecidas, qual é o seu 
entendimento? Favorável 
ou não, e o porquê?

Renato Pupo: Sou contra 
e fui um dos maiores com-
batentes quando isso foi 
tentado em 2018. Quando 
o assunto voltou à tona, fui 
o primeiro a me manifestar 
contra novamente. Acho 
isso extremamente perigoso 
porque abre brecha para 
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negociações escusas. Na 
União e nos estados, onde 
já existem essas emendas 
impositivas, há notícias de 
caos de parlamentares que 
negociam a retenção de um 
percentual da verba destina-
da. Além disso, usam esses 
recursos para beneficiarem 
seus redutos eleitorais, em 
detrimentos de outras enti-
dades ou seguimentos, às 
vezes mais necessitados.

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

Renato Pupo: Da mesma 
forma que o auto diagnóstico 
feito por um médico não é 
recomendável, acho que a 
auto avaliação também não 
é. Meu trabalho deve ser 
avaliado pela população. 
Pelo que ouço nas ruas, 
mesmo nos momentos de 
crise política, acho que tenho 
uma ótima aceitação.

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

Renato Pupo: A políti-
ca de modo geral está em 
descrédito e em Rio Preto 
não é diferente. Quando 
uma Câmara rejeita, por 
exemplo, projeto que obriga 
o comparecimento periódico 
de secretários para pres-

tarem conta de seus atos, 
dá margem para que esse 
descrédito aumente.

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

Renato Pupo: Concre-
tizar ações iniciadas este 
ano, dentre as quais elenco 
a pavimentação de 6,8 Kms 
da vicinal da Vila Azul, com 
investimento em torno de 
17 milhões de reais e início 
previsto para o primeiro tri-
mestre de 2022, também a 
construção da sede do IML 
– Instituto Médico Legal e IC 
– Instituto de Criminalística, 
com investimento parecido 
e licitação aberta no mês 
passado. Conquistas impor-
tantíssimas junto ao governo 
do estado, através do vice-
-governador Rodrigo Garcia e 
do Secretário Marco Vinholi, 
das quais muito me orgulho.

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

Renato Pupo: Importan-
tíssimo. Às vezes peca, claro, 
mas o ser humano é falível, e 
margem de erros cometidos 
está dentro da falibilidade 
humana.

Dhoje Interior: Qual é 
a melhor virtude e o pior 
defeito de sua personali-
dade?

Renato Pupo: Considero 
como uma de minhas virtu-
des o apego às coisas cer-
tas. Isso, ao mesmo tempo, 
aparece como um defeito 
porque me torna um pouco 
inflexível.

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

Renato Pupo: Entrei na 
política por ideal e me realizo 
quando consigo contribuir 
para a melhoria de nossa 
cidade ou da qualidade de 
vida das pessoas, como 
nos exemplos citados de 
conquistas junto ao governo 
do estado. Em 2022, a luta 
continua e a próxima grande 
obra deve ser a construção 
da Central de Polícia Judici-
ária, que está caminhando, 
com o apoio do vice-Gover-
nador Rodrigo Garcia.

Não foi um governo 
ruim. Teve erros e 
acertos. Entre os 

erros mais graves, 
cito a prorrogação 

do transporte público 
coletivo sem licitação 

e a tentativa de 
aumentar o IPTU em 

12%. Votei contra nos 
dois casos

“

”

O prefeito em exercício de 
Rio Preto, Orlando Bolçone 
(DEM), esteve reunido neste 
sábado, 15, com o padre 
Luiz Donizete Caputo, da 
Paróquia São Judas Tadeu.

Bolçone falou sobre a 
importância da vacinação 
em massa contra a Covid e 
pediu o apoio da igreja para 
incentivar os cuidados de 
prevenção da doença junto 
à comunidade.

“O engajamento da igre-
ja é muito importante para 
alertar a população e in-
centivar a adesão às ações 
desenvolvidas pela área da 
Saúde”, afirmou o prefeito 

em exercício.
Bolçone tomou posse 

como prefeito nesta sexta-
-feira, 14, enquanto o prefeito 
Edinho Araújo estiver de fé-
rias, pelos próximos 15 dias. 
Em entrevista exclusiva ao 
Dhoje Interior neste sábado, 
15, Bolçone adiantou que a 
prioridade será o combate à 
Covid com ações focadas na 
saúde.

Raphael FERRARI

No primeiro dia como prefeito Bolçone pede apoio à vacinação contra Covid

ENTREVISTA

Pupo diz ter entrado na política por 
ideal e ser bem avaliado pela população

D
ivulgação



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
16 de janeiro de 2022

COTIDIANO

Olímpia, a 'Orlando Brasileira', caminha para ser a maior Estância Turística do país
REGIÃO METROPOLITANA

Antes da pandemia, ela recebeu 2 milhões de turistas em um ano (10% de todos os que 
visitaram o estado), incluindo os estrangeiros; em 2025, pretende receber 6 milhões de 
visitantes no ano.

Na contramão da retração econômica, Olímpia encontrou e aproveita como nenhuma outra ci-
dade do Noroeste Paulista a sua vocação econômica para o Turismo. Com isso, ela vai construindo 
um cosmopolitismo em meio ao sertão paroquial que domina nosso jeito de viver. Nesse ritmo, se a 
cidade manter apenas o crescimento populacional vegetativo, em poucos anos vai elevar a qualidade 
de vida e o padrão intelectual de seus moradores.

Hoje já é considerada a ‘Orlando Brasileira’, tem 55 mil habitantes e 34 mil vagas de hotelaria, 
e antes da pandemia recebeu sozinha 10% de todos os turistas que veem ao estado de São Paulo. 
Embora longe do primeiro mundo, o ritmo dos investimentos impressiona, e avaliza a previsão.

O atual prefeito, Fernando Cunha, entendeu perfeitamente o momento e pisa fundo na busca por 
investimento em infraestrutura que dê suporte à demanda que a cidade atrai.

Nascida a partir da agricultura, os habitantes mais antigos testemunham uma transformação 
jamais imaginada. Claro que todas as gerações que cresceram e construíram a cidade buscaram o 
progresso e a qualidade de vida. Jamais imaginaram, no entanto, que ele fosse vir através de uma 
vocação oposta a tudo que ela sempre buscou ou significou. Uma atividade que traz investimentos, 
profissionais e empregos qualificados, que alteram o perfil econômico, social e cultural da cidade. 
Promove um intercâmbio civilizatório que amplia a visão de mundo.

E olha que visitantes de outros países, com visões opostas de mundo, ainda não começaram a 
chegar. Nesse ritmo, chegarão em breve. Olímpia vai ser a cidade mais globalizada e de ponta da 
nossa região.

Uma cidade que vivia da arrecadação da agroindústria se vê transformada num período de tempo 
muito curto. Em 2016, pouco mais de 41% da economia local foi proveniente do turismo. Em 2021, 
apenas cinco anos depois, já chega a 67%.

O primeiro parque foi construído em 1987. Até então, turismo em Olímpia era ir ao Festival do 
Folclore ou no sítio tirar leite diretamente no curral. Hoje, dados da Fundação Seade, indicam que 
a economia da Estância Turística de Olímpia se divide entre os setores da Agropecuária, Indústria e 
Serviços, sendo que aproximadamente 5% do município atuam na Agropecuária, 27% na Indústria 
e 67,80% no Setor de Serviços e, deste último, grande parcela ligada ao setor de turístico, que é a 
principal fonte de renda do município. Olímpia é a terceira cidade em população da Região Metropo-
litana de Rio Preto, mas já é o segundo maior orçamento, passando Mirassol, maior que ela.

Olímpia se preparou para a primeira alta temporada após o período mais crítico da pandemia. O 
setor sofreu impactos ao longo de 2020 e até mesmo neste ano por permanecer com as atividades 
de lazer e os parques fechados, durante o agravamento do quadro da Covid.

O retorno do funcionamento foi realizado de forma gradativa com liberação de 30%, 40%, 60% e 
80% da capacidade, e desde setembro foi autorizada operação de 100%. As pesquisas da Secreta-
ria de Turismo mostram que o município já recebeu mais de 2 milhões de turistas, neste ano, com 
destaque para o mês de julho, com fluxo mensal de 500 mil visitantes entre hospedados e day use 
(visitante por um dia). A visitação nos últimos três meses também tem sido positiva com média de 
300 mil ao mês.

Apesar dos impactos da pandemia, o município manteve investimentos aquecidos no setor, re-
gistrando aumento de 76% na capacidade hoteleira de 2020 para 2021, com a inauguração e dois 
grandes resorts, entre eles um com 6 mil leitos, que é considerado o maior do Brasil. Com isso, o 
município de 55 mil habitantes, tem capacidade para hospedar mais de 34 mil pessoas por dia, tendo 
a 2ª maior rede hoteleira do Estado de São Paulo.

Diante do cenário promissor e da queda nos indicativos da Covid, a expectativa do município é 
superar a visitação do fim de ano de 2019 (período antes da pandemia), quando foram registrados 
mais de 350 mil visitantes em dezembro. O mês, historicamente, apresenta bom desempenho devido 
às férias escolares e festividades de fim de ano. Somente entre o Natal e o Ano Novo de 2019, o 
município recebeu mais de 150 mil turistas, com ocupação média dos meios de hospedagem acima 
de 80%.

Para a alta temporada deste ano, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, a Pesquisa de Ex-
pectativa de Ocupação da hotelaria mostra que o setor está otimista esperando desempenho melhor 
do que o registrado em 2019. Mais de 80% dos meios de hospedagem já estão com ocupação acima 
de 60%, sendo que cerca de 40% preveem a necessidade de contratação temporária para o período.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O município tem 
o projeto de cons-
trução do aeroporto 
internacional do Norte 
Paulista. Estudos de 
viabilidade já haviam 
sido contratados pelo 
prefeito Fernando 
Cunha, demonstran-
do a projeção para 20 
anos (2018-2038), 
considerando a ne-
cessidade de amplia-
ção da capacidade 
atual do aeroporto 
de São José do Rio 
Preto, que tem limita-
ção de espaço físico, 
o fluxo turístico de 
Olímpia e a demanda 
potencial de toda a 
região. Atualmente, 
o aeroporto de Rio 
Preto recebe um fluxo 
médio anual de 700 
mil passageiros, com 
crescimento médio 
de 10% ao ano. Já 
há a disponibilização 
de uma área entre 
Olímpia e São José do 
Rio Preto para implan-
tação do aeroporto e 
a concessão foi auto-
rizada pela Secretaria 
Nacional de Aviação 
Civil, com conces-
são de 35 anos para 
implantação e explo-
ração.

A outorga foi publi-
cada no Diário Oficial 
da União, no dia 14 
de junho de 2021. A 
estimativa é de que o 
aeroporto tenha ca-
pacidade para cerca 
de 500 mil operações 
por ano, podendo re-
ceber, futuramente, 
até voos da América 
Latina. Atualmente, 
estão sendo realiza-
dos os estudos ne-
cessários e a busca 
pelos investidores da 
iniciativa privada para 
a execução. Na ver-
dade, o aeroporto de 
Olímpia tem preten-
sões futuras de ser 
o que o de Rio Preto 
nunca conseguiu: ser 
internacional. O local 
escolhido tem espa-
ço para uma pista 
que recebe aviões de 
grande porte.

A pista do aeropor-
to de Rio Preto é um 
dos impedimentos 
para a internacionali-
zação. Olímpia poderá 
receber voos charter 
de qualquer parte do 
planeta. E se trans-
formar num aeroporto 
de importação/expor-
tação de cargas leves 
(hortifrútis e frutas, 
por exemplo). É o ve-
lho sonho dos impor-
tadores/exportadores 
de todo o Noroeste 
Paulista. Sem falar no 
objetivo de construir 
um Centro de Eventos 
grande e profissional 
(o que significa ter 
tradução instantâ-
nea). Faz 30 anos que 
Rio Preto “pretende” 
construir um Centro 
de Eventos para Fei-
ras e Congressos In-
ternacionais.

Aeroporto 
internacional 
impulsionará
a expansão

Os parques
O Parque Aquático Thermas dos Laranjais é o precursor. Fundado em 1987, por seu idealizador 

e atual presidente, Benito Benatti, cresceu em estrutura e reconhecimento, ao longo dos anos, 
transformando a cidade de Olímpia. Atualmente, o parque, que conta com mais de 60 atrações, 
é considerado um dos mais visitados em todo o mundo e o primeiro da América Latina, superando 
parques como o Hot Park (GO) e o Beach Park (CE), em termos de visitação. Os dados são do 
relatório da TEA – Themed Entertainment Association.

O Hot Beach tem mais de 15 atrações para toda a família. Apresenta estrutura com equipa-
mentos nacionais e importados do Canadá e México e piscinas com águas a 32ºC de temperatura. 
O Hot Beach pertence ao Grupo Ferrasa, que conta com dois resorts integrados “pé na areia”, o 
Hot Beach Resort e o Hot Beach Suítes, totalizando quase mil apartamentos. Também pelo rela-
tório TEA – Themed Entertainment Association, o parque aparece no ranking dos mais visitados 
da América Latina, na 9ª posição. Hoje são Hotéis: 21 pousadas, 47 hotéis, 2 hotéis fazenda, 1 
flat, 8 resorts e 392 casas de temporada.

A CIDADE

Outras atrações

Vale dos Dinossauros
Museu de História e Folclore ‘Maria 
Olímpia’
Museu de Arte Sacra e Diversidade Re-
ligiosa
Monumento da Deusa Nikki
Igreja Matriz de São João Batista
Igreja Matriz de Nossa Senhora Apare-
cida
Painel de Azulejos da Escola Santo Seno
Ponte Histórica da Avenida dos Olim-
pienses
Praça da Fonte Luminosa
Bosque Urbano
Coreto da Praça Rui Barbosa (projeto do 
renomado arquiteto Ruy Ohtake)
Praia do Mirante
Parque Águas de Olímpia
Estação Cultural de Olímpia (ECO) – An-
tiga Estação Ferroviária
Parque Ecológico Olhos D’Água
Outlet
Museu de Cera
Centro de Convenções
Balneário – SPA
Centro Cultural da Imagem e do Som
Centro de Documentação Folclórica
Novo Museu do Folclore
Vila Brasil
Memorial do Índio

Hotéis: 21

Pousadas: 47

Hotéis Fazenda: 02

Flats: 01

Resorts: 08

Casas de Temporada: 392

2025 – 40 mil leitos

HOSPEDAGEM

2017 - 2.050.740 visitan-
tes (média de ocupação anual 
- 55,6%)

2018 - 2.645.603 visitan-
tes (média de ocupação anual 
- 54,1%)

2019 - 2.981.866 visitan-
tes (média de ocupação anual 
- 46,4%)

2020 - 1.185.574 visitantes 
(média de ocupação anual – 
39,8%) – pandemia

2021 - 1.960.000 visitantes 
(até Julho/2021) – pandemia

2022 - Previsão – 3.500.000 
turistas

2023 - Previsão - 6.000.000 
turistas

VISITANTES

Museu dos Bombeiros

Museu da História

PROJETOS

Localizada a 430 quilômetros da Capital paulista, Olímpia está 
situada sobre o Aquífero Guarani, Noroeste Paulista. Segundo 
o IBGE, a população é de 55.477 habitantes. Um dos polos 
turísticos do Estado. Conquistou o título de Estância Turística em 
2014. Fluxo médio de 3 milhões de visitantes ano. É o 1º Distrito 
Turístico do Brasil, regulamentado pelo governo do Estado. De-
vido aos parques aquáticos, a cidade é considerada a ‘Orlando 
Brasileira’, o que também tem atraído novos investimentos.

Os novos resorts

Entregues
Solar das Águas (Grupos Natos Multi)
1.000 apartamentos/capacidade para 
6200 leitos – 2021

Hot Beach Suítes (Grupo Ferrasa)
442 apartamentos/capacidade para 
2210 leitos – 2021

Para 2024 e 2025
Solar das Brisas (Grupo Natos Multi)
O empreendimento terá capacidade 
total de 840 apartamentos com 4.000 
leitos, sendo que a primeira etapa, 
correspondente à metade da obra, tem 
previsão de entrega para 2025.

Hot Beach You (Grupo Ferrasa)
Fará parte do complexo integrado ao 
Hot Beach Park, somando com os outros 
dois empreendimentos, mais de 1700 
apartamentos. A previsão de entrega é 
em meados de 2024.

Estância Turística de Olím-
pia é considerada a 2ª maior 
rede hoteleira do Estado. 
São perto de 34 mil leitos 
de hospedagem. Com os 
novos empreendimentos em 
construção, a expectativa é 
de que a cidade ofereça 40 
mil leitos até 2025. Só em 
2019, cerca de 5.600 novos 
leitos foram entregues com 
a inauguração de três novos 
grandes resorts. Em 2021, 
entraram em operação mais 
de 8 mil novos leitos com a 
entrega de dois novos resorts. 
O crescimento em um ano 
representa 76% de aumento, 
comparando 2020 (19.396 
leitos de hospedagem) para 
2021 (34.231 leitos). São 
200 equipamentos de ali-
mentação: churrascarias, 
restaurantes, cafeterias, pi-
zzarias, lanchonetes, bares, 
etc.

Serviços

O perfil do turista
Segundo pesquisa de perfil da demanda turística de Olímpia, cerca de 80% dos visitantes 

da cidade são provenientes do Estado de São Paulo. Capital, e Região Metropolitana, corres-
pondem 56% desse total. São Bernardo do Campo, Guarulhos, Santo André, Campinas e Mauá 
são algumas das cidades de origem dos visitantes que, juntamente com São Paulo, são o maior 
grupo de visitantes. Característica do visitante paulistano e, em geral, é que são famílias (casal 
com crianças), com faixa etária entre 26 e 50 anos e que ficam, em média, 4 dias no município

O FOLCLORE
Antes de Olímpia iniciar o processo de integração com os 

grandes centros, com uma população mais sofisticada, o grande 
atrativo foi o folclore. Ele sempre revelou nossa alma sertaneja 
e as tradições que moldaram nossa cultura. O grande visionário, 
professor José Sant’anna, foi o grande idealizador e mantenedor. 
Olímpia virou a Capital Nacional do Folclore em Lei sancionada 
pelo ex-presidente Michel Temer.

Em agosto, considerado o mês do Folclore, o Festival Nacio-
nal do Folclore, recebe grupos de danças de todas as regiões 
brasileiras. A cidade preserva a cultura autêntica com mais de 
20 grupos folclóricos e para-folclóricos próprios como congadas, 
folias de reis, catira. Grupos de todo o país se encontram. O 
Museu de História e Folclore ‘Maria Olímpia’ guarda lembranças 
sobre a história do município.
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Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

LUTO E ADEUS  - Na última, segunda-feira (10/01), de-
mos adeus ao ator e humorista Batoré. Ele morreu aos 
61 anos em São Paulo. Batoré lutava contra um câncer e 
sofria com sequelas da Covid-19.  

SUCESSO REPENTINO  -  Vendedor ambulante, Andi-
nho Safadinho, morador de Cabo de Santo Agostinho, 
em Pernambuco, fez sucesso ao participar em show de 
Wesley Safadão. Wesley pretende ajudar o rapaz, inclu-
sive com gravação de um hit.

MEDIDA DE SEGURANÇA   -  No último dia 3, Mariana 
Godoy foi afastada da apresentação do Fala Brasil. Ela 
está com uma infecção respiratória e foi tirada do ar pela 
Record como medida de segurança, sendo substituída 
por Camila Busnello, âncora do Jornal da Record News.  

PESSOAS INSTIGANTES   - Amaury Jr, Monica Tnhome 
e Rita Lee, pessoas que fazem acontecer. 

Todo vaidoso, o médico proctologista, dr Roberto Luiz 
Kaiser estava feliz da vida no dia em que ganhou mais 
um genro, Daniel Randing, considerado mais um fi lho. 
Ele estava muito feliz. Fátima Cruz estava no casamen-
to e presenciou o momento. Fátima foi a convidada de 
Roberto Luiz Kaiser, pai de Carlinha. O tão aguarda-
do casamento no Rio Preto Automóvel Clube de Da-
niel Randing e Carlinha Noronha Kaiser. Foi uma festa 
de arromba, muito chique. Os noivos foram morar em 
Campos do Jordão, onde têm um hotel. O casamento 
rendeu frutos. Hoje feliz da vida com casal de fi lhos, 
Carlinha e Daniel estão de férias em Rio Preto. Eles 
deixaram Dubai e vieram para Rio Preto, onde passa-
ram o Réveillon; vieram também comemorar o nasci-
mento da criança de Kelwin Kaiser e Flavinha Bassitt 
(fi lha de Silvinho), mais uma criança abençoada da 
família. Em breve, Daniel e Carlinhos regressam para 
Dubai.  Vale lembrar que Roberto Luiz Kaiser Junior é 
muito parecido com a sua mãe Sueli Noronha Kaiser e 
ele herdou do pai a profi ssão de médico.

Em Rio Paranaíba, diarista se casou com boneco de pano 
em cerimônia com padrinhos, decoração e convidados. 
Nos Estados Unidos, isso é comum a muito tempo. Lá, as 
pessoas compram bonecos infl áveis com a cara de pesso-
as famosas. Acredita-se que essa moça pode ter se desi-
ludido. Quando a mulher perde a ilusão, ela sepulta o co-
ração. A música “Nunca”, de Lupicínio Rodrigues, já dizia: 
“Quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração 
e eu sepultei. Saudade, diga a esse moço, por favor, como 
foi sincero o meu amor, como adorei a tempos atrás”.

REFERÊNCIA -  Poços de Caldas se torna referência no 
controle da Pandemia. O município tornou-se referência 
desde o início da pandemia, pois as autoridades desen-
volveram um plano para oferecer suporte aos pacientes: 
um plano de contingenciamento a fi m de conter o avanço 
da pandemia. 

COMEMO-
RAÇÃO  - O 
Uma bela 
foto para 
comemorar o 
Dia Nacional 
da Fotogra-
fi a, chamado 
também 
de Dia do 
Fotógrafo,  8 
de janeiro. 
A todos os 
fotógrafos, 
damos pa-
rabéns pela 
data. 

A vacinação em crianças 
de 5 a 11 anos deve acon-
tecer, em Rio Preto, começa 
nesta segunda-feira (17). As 
doses chegaram na Capital na 
madrugada desta sexta-feira 
(14). Entre os pais, uma das 
questões que ainda geram 
dúvidas é se as escolas vão 
cobrar comprovante da va-
cinação.

Em Rio Preto, a assessoria 
da Secretaria de Educação 
informou que “a solicitação 
da Declaração de Atualização 
Vacinal está prevista nas leis 
municipais 9.725/2006 e 
13.049/2018 e na resolução 
11/2021 da SME. Nos casos 

Estado e município devem orientar 
pela vacinação das crianças

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

EDUCAÇÃO

em que o documento não é 
apresentado ou está desatu-
alizado, a direção da escola 
orienta para que a atualiza-
ção/apresentação seja feita 
em até 30 dias”.

Em relação às escolas, a 
Secretaria de Educação do 
Estado informou ao Dhoje 
que apoia irrestritamente a 
vacinação e incentiva que 
todos os estudantes elegíveis 
sejam imunizados.

“A comprovação de vaci-
nação de alunos é recomen-
dável, mas não compulsória, 
como já acontece com a 
apresentação da carteira de 
vacinação geral no ato da 
matrícula ou durante o ano 
letivo. Apesar de não ser im-
pedimento para realização da 

matrícula, uma vez que fere o 
direito à Educação, a escola, 
por lei, tem a obrigação de 
informar os órgãos responsá-
veis (Conselho Tutelar) da não 
apresentação dos compro-
vantes vacinação”, ressaltou 
a Educação.

De acordo com o advogado 
Jean Dornelas, a proteção 
à saúde está no mesmo 
patamar do direito de ir vir, 
que constam na Constitui-
ção Federal. “Ambos têm o 
mesmo valor, por isso, como 
critério de ‘desempate’, os 
órgãos reguladoras da saúde 
consultam especialistas e 
emitem pareceres. No caso, 
a Anvisa já deu o parecer de 
que a saúde prevalece nesta 
situação”.

PANDEMIA

Mirassol registra mais 153 casos de Covid
Mirassol registrou 153 ca-

sos positivos de Covid-19, 
conforme o boletim das 15h15 
desta sexta-feira (14) do De-
partamento Municipal de Saú-
de (DMS) e da Vigilância Epide-
miológica. Com isso, Mirassol, 
contabiliza 46.098 notifica-
ções, 11.101 casos confirma-
dos (positivos), 30.467 nega-
tivos, 10.639 recuperados, 
171 pessoas em recuperação 
domiciliar e 289 óbitos.

Atualmente, dois pacien-
tes do município seguem na 
enfermaria, um na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
e outro no Hospital de Tanabi. 
Todas as informações são ofi-
ciais e divulgadas para o DMS 
pelo sistema do Governo de SP.

O Centro permanece no 
topo da lista dos 15 bairros 
com o maior número de pes-
soas infectadas pela Covid-19 
(casos notificados) e que cum-
prem quarentena em casa, 

com 14.
Os números auxiliam a Pre-

feitura de Mirassol a ampliar 
o trabalho de conscientização 
por meio de campanhas sobre 
os cuidados que a população 
deve ter para não contrair o 
vírus durante a pandemia.

O Celina Dalul aparece na 
sequência, com 11 pessoas; 
Regissol 8; Golden Park e São 
Bernardo com sete pessoas 
cada; Parque das Flores 6; 

Cohab II e Renascença com 
cinco pessoas cada; Cohab I, 
Marilu e São José com quatro 
pessoas cada; Alvorada, Nossa 
Senhora Aparecida, Karina e 
Rural/Recanto de Alá com três 
oessas cada em quarentena.

Também há registro de pes-
soas contaminadas nos seguin-
tes bairros: Tarraf/Portal, Terra 
Vista, Moreira, Santa Casa, 
Santa Cláudia, São Francisco, 
Souza, Acácias, Aeroporto, 
Beija-Flor, Bela Vista, Imperial, 
Laguna, Mais Parque, Navarre-
te, Parque dos Ipês I, Professor 
Matheus, Santa Cruz, Santa 
Rita, Selt Life, Tedeschi, Vila 
Maria, Village Damha I e III.

“É importante ressaltar que 
a pandemia não acabou: evite 
aglomerações, não esqueça da 
máscara, mantenha o ambien-
te arejado e higienize sempre 
as mãos. Cuide de você e da 
sua família”, comunicou a 
assessoria da Prefeitura de 
Mirassol.
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Os números 
auxiliam a 
Prefeitura 

de Mirassol 
a ampliar o 
trabalho de 

conscientização 
por meio de 

campanhas sobre 
os cuidados 

Divulgação

Divulgação



A-7Jornal
São José do Rio Preto, domingo
16 de janeiro de 2022COTIDIANO

Editais de
CONVOCAÇÃO

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

OTACÍLIO PEREIRA CHRISTAL e ELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS. Ele, brasileiro, natural de 
José Bonifácio, Estado de São Paulo, nascido aos trinta (30) de janeiro de um mil novecentos e cinquenta e três 
(1953), com sessenta  e oito (68) anos de idade, motorista aposentado, divorciado, filho de SINDITE PEREIRA 
CHRISTAL e de dona MARIA ROSA DE CASTILHO. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo, nascida aos  dezoito (18) de abril de um mil novecentos e setenta e três (1973), com quarenta  e oito (48) 
anos de idade, prendas domesticas, solteira, filha de JOAQUIM OLIVEIRA DOS SANTOS e de dona LOIDE 
PEREIRA DOS SANTOS.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, treze (13) de janeiro de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Editais de
PROCLAMAS

Duas pessoas estão pre-
sas acusadas de participação 
no assalto a uma joalheria do 
shopping Iguatemi Rio Preto, na 
noite desta sexta-feira, 14. Em 
entrevista coletiva a imprensa 
neste sábado, 15, o delegado 
de Polícia da Deic, Paulo José 
Buchala Júnior, afirmou que no 
momento as investigações apon-
tam que ao menos sete pessoas 
teriam participado da ação.

A tentativa de assalto come-
çou por volta das 20 horas desta 
sexta-feira com duas pessoas, 
uma se fingindo cadeirante, 
adentraram a joalheria e anun-
ciaram o roubo. Um terceiro e 
quarto indivíduos entraram logo 
em seguida, em uma ação que 
durou cerca de 10 minutos. 

Polícia prende dois acusados de 
roubar joalheria no Iguatemi Rio Preto
Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

EM MENOS DE 24 HORAS

Foram levados joias e relógios. 
Ao sair uma das funcionárias 
acabou sendo feita de refém. 
Segundo a Polícia Civil não houve 
disparos e nem feridos.

“Foram identificados os ve-
ículos que utilizaram para sair 
do shopping. A partir daí foi 
feito levantamento pelo local e 
a Polícia Militar encontrou dois 
veículos abandonados próximos 
ao shopping”, disse o delegado 
Paulo Buchala.

Os mandados de prisão dos 
dois indivíduos, que não tiveram 
os nomes revelados, foram enca-
minhados para Auriflama, cidade 
em que foram interceptados. 
As investigações prosseguem e 
as joias e relógios apreendidos 
serão encaminhados até a sede 
da Deic.

Segundo Buchala, as ima-
gens de vídeo do shopping estão 
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Ciclista de 67 anos morre arrastado 
por caminhão em avenida de Rio Preto

O ciclista Sebastião de 
Souza Firgueira, de 67 anos, 
que residia no bairro Eldorado, 
na Região Norte de Rio Preto, 
morreu por volta das 16 horas 
desta sexta-feira, 14, após 
ser atropelado e arrastado 
por aproximadamente dois 
quarteirões por um caminhão 
bitrem, carregado de açúcar. O 
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TRAGÉDIA
Casal e moradora de São Vicente são presos 

trazendo drogas e celulares para o CDP

Três pessoas foram presas 
em flagrante por associação 
e tráfico de drogas, na ma-
drugada desta sexta-feira, 14. 
Com os acusados, um casal e 
uma moradora da cidade de 
São Vicente, foram apreendi-
dos diversos eletrônicos, uma 
mochila com 19 celulares, 32 
chips, dois tijolos de crack, 938 
porções de cocaína e dez tijolos 
de maconha. O trio confessou 
à PM que os entorpecentes e 
objetos seriam entregues no 
Centro de Detenção Provisória 
(CDP) de Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, uma guarnição fazia pa-
trulhamento de rotina no Jardim 
das Oliveiras, na Região Norte 
da cidade, quando suspeitou do 
comportamento do ajudante, 
de 27 anos, que correu para 
dentro da casa ao ver a viatura.

Ele e sua companheira, uma 

comerciante, de 20 anos, admi-
tiram que estavam guardando 
drogas e celulares para uma 
desempregada, de 28 anos, 
que veio do litoral paulista para 
fazer a entrega no presídio.

O casal afirmou que recebe-
ria R$ 2 mil por armazenar os 
entorpecentes e que a terceira 
envolvida estava hospedada em 
uma pensão perto do CDP. No 

local, a mulher foi encontrada 
com vários aparelhos eletrôni-
cos e drogas. Ela disse que veio 
com a filha de um ano para Rio 
Preto e que ganharia “R$ 700 
pelo serviço”.

No Plantão, as prisões 
foram confirmadas e os acu-
sados levados à carceragem 
local, ficando à disposição da 
Justiça.
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MULAS

Arquivo DHOJE

EM SEMÁFORO
Briga por esmola termina com 
morador de rua esfaqueado

Dois moradores de rua discu-
tiram na tarde desta sexta-feira, 
14, por causa de esmolas no 
semáforo da avenida Alberto 
Andaló esquina com a rua Si-
queira Campos, na área central 

de Rio Preto, e um deles acabou 
esfaqueado.

Para a polícia, a vítima, de 40 
anos, disse que estava pedindo 
dinheiro aos motoristas no local 
quando o agressor chegou e pas-
sou a fazer a mesma coisa. Houve 
uma discussão e o acusado des-

feriu um golpe de faca na lateral 
da perna direita da vítima, que foi 
socorrida até a UPA Tangará.

O suspeito fugiu após e não 
havia sido localizado até o fecha-
mento desta matéria. A ocorrência 
foi registrada no Plantão como 
lesão corporal.
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Motociclista cai em valeta de 
vicinal de Talhado e morre

O 3º DP de Rio Preto vai 
investigar as causas de um 
acidente ocorrido às 5h55 
desta sexta-feira, 14, na 
vicinal Alcides Augusto Ávila, 
em Talhado, onde o condutor 
de uma Honda CB 300R, 
Cleso dos Reis Ferreira, de 
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61 ANOS

sendo analisadas e pessoas já 
foram ouvidas.

“No local não encontramos 
vestígios do disparo. Fizemos 
outras diligências e estamos 
em andamento para identificar 
outros membros que até o mo-
mento são 7 ou 8. Vendo todas 
as filmagens e ouvindo as pes-
soas”, afirma o delegado.

Pelas imagens analisadas 
pela Polícia os indivíduos por-
tavam revólver, pistolas e uma 
submetralhadora. A perícia no 
shopping Iguatemi continua 
neste sábado.

Em nota o shopping informa 
que segue colaborando com 
as autoridades competentes 
para solução do caso. Todas as 
medidas de segurança foram 
reforçadas e o empreendimento 
funcionou no sábado das 10h 
às 22h. Delgado da Deic, Paulo Buchala, durante coletiva neste sábado, 15

acidente aconteceu na avenida 
Feliciano Sales Cunha, na Vila 
Itália.

Segundo uma testemunha 
contou à polícia, o idoso caiu 
aparentemente sozinho da bi-
cicleta e foi atingido pelo cami-
nhão, que seguia bem devagar 
por causa do peso da carga.

À PM, o caminhoneiro disse 
que trafegava pela avenida, no 
sentido Distrito Industrial/Vila 

Itália, quando foi alertado por 
populares que havia algo de 
errado com seu veículo, desco-
brindo então o atropelamento.

O motorista entrou em esta-
do de choque ao saber da morte 
da vítima. O SAMU foi acionado 
e constatou o óbito no local.

A ocorrência, registrada 
como homicídio culposo na 
direção de veículo automotor, 
será investigada pelo 2º DP.

61 anos, que residia no Vale 
do Sol, morreu.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, quando a PM 
chegou no local encontrou a 
motocicleta bastante danifi-
cada caída na pista.

A vítima foi socorrida por 
uma Unidade de Resgate 

até a UPA Jaguaré, onde não 
resistiu à gravidade dos feri-
mentos e veio a óbito.

Segundo informações ob-
tidas pela guarnição, por mo-
tivos desconhecidos o idoso 
perdeu o controle da moto, 
que saiu para o acostamento 
e caiu em uma valeta.

ESTELIONATO
Eletricista viaja de Americana até Rio 

Preto e perde R$ 1,1 mil em golpe
Morador do bairro Nova 

Carioba, em Americana, 
um eletricista, de 26 anos, 
perdeu R$ 1,1 mil em um 
golpe de estelionato.

Segundo o boletim de 
ocorrência, ele viajou até Rio 
Preto, nesta sexta-feira, 14, 
para buscar 25 aparelhos 
TV Box, após ver anúncio 

no Facebook e fechar a ne-
gociação no valor de R$ 50 
a unidade pelo Whatsapp.

Ao chegar na cidade foi 
orientado a aguardar na 
frente de um condomínio 
de prédios, na rua Marechal 
Deodoro, e a fazer o PIX 
de R$ 1.150. Os R$ 100 
restantes seriam entregues 
quando recebesse os equi-
pamentos.

A vítima ficou aguardan-
do que o suposto vendedor 
descesse do apartamento e 
percebeu que foi bloqueada 
no aplicativo. Na portaria do 
edifício ficou sabendo que 
outras pessoas haviam sido 
lesadas da mesma forma.

O caso, registrado como 
estelionato no Plantão, se-
gue sendo investigado pelo 
3º DP de Americana.

Da REDAÇÃO
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Atendimento é feito por ordem de chegada, 
mais informações  pelo tel: 17 3219-9400 

O Salão de Beleza dos 
frentistas que fica localizan-
do na sede do Sindicato dos 
Frentistas em Rio Preto está 
funcionado a todo vapor 
atendendo os trabalhadores 
e trabalhadoras da catego-
ria e seus dependentes.

O atendimento é feito 
em dias e horários alterna-
dos de segunda a sexta-fei-

ra, sendo que as terças e 
quintas-feiras o horário de 
funcionamento é das 8h00 
às 13h00 e as segundas, 
quartas e sextas-feiras o 
atendimento é das 13h00 
às 18h00.

Outras informações pelo 
telefone 17 3219-9400 ou 
pessoalmente na sede do 
sindicato, Rua Eurides da 
Cruz, 164, Jardim Paraíso, 
em Rio Preto.

Salão de Beleza dos 
Frentistas em Rio Preto

GRATUITO- Atendimento acontece de 2º a 6ºfeira

Sérgio SAMPAIO

Sérgio SAMPAIO - 
amaralsampaio@hotmail.com 

SETH fecha Acordo para trabalhadores 
do setor de controle de pragas

Categoria tem como 
data base o dia 01º de 
janeiro 

O SETH (Sindicato dos 
Empregados em Turismo e 
Hospitalidade) fechou o Acordo 
Coletivo dos trabalhadores do 
setor de Controle de Pragas, 
categoria com data base em 
01º de janeiro.

Segundo Sergio Paranhos, 
presidente do SETH, as nego-
ciações foram concluídas já no 
começo do ano e o reajuste 
acordado foi de 10% tanto para 

os salários quando para 
os outros benefícios.

Com este percentual 
o novo piso mínimo da 
categoria passa a ser 
de R$ 1.462,00, por 
sua vez os Auxiliares 
de: Controle de Pragas, 
Dedetizador, Técnico em 
Desinfecção de Reserva-
tório de Água terão um 
piso de R$ 1.538,00, já 
as funções administrati-
vas: R$ 1.585,00 – e o 
Controlador: de Pragas, 
Dedetizador, Técnico 
em Desinfecção de Re-
servatório de Água R$ 

1.681,00.
O Vale Alimentação 

(Cartão-Alimentação) /Ces-
ta Básica o valor definido 
em R$ 135,00 e Tíquete 
Refeição passa a ser de R$ 
20,00 por dia.

PPR – A Programa de 
Participação nos Resulta-
dos – será de R$ 350,00 a 
ser pago em duas parcelas 
de R$ 175,00 uma em 
cada semestre.

O Acordo completo 
pode ser conferido no site 
do sindicato www.sindica-
toseth.com.br e no App 
Sindicato SETH.

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

Solidariedade 

O Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comér-
cio) de Rio Preto e região por meio do projeto “Espalhando 
amor por aí”, fez na última sexta-feira, dia 14, a entrega de 
doações de alimentos  à Associação Espírita MEIMEI, que 
atende e acolhe mais de 150 famílias carentes da região 
norte de Rio Preto.

A entrega foi feita pela presidente do Sincomerciários, 
Márcia Caldas e a vice-presidente Selma Ferrassoli. 

“Somos gratos por contribuir com uma entidade tão séria e 
prestativa! Quem planta amor colhe o bem!” salientou Márcia.

Assembleia debate mudança estatuaria do 
SinSaúde Rio Preto

O SinSaúde (Sindicato 
dos Empregados na Saúde) 
de Rio Preto e região realiza 
nesta segunda e terça-feira, 
dias 17 e 18 janeiro assem-
bleia para atualização do 
Estatuto da entidade. 

Segundo Reinaldo Dalur, 
presidente do sindicato, 
todos os trabalhadores re-
presentados pelo SinSaúde, 
sócios ou não podem e de-
vem participação da assem-
bleia e da votação que será 
feita a partir das 9 horas da 
manhã desta segunda (17) 
e termina as 19 horas da 
terça-feira, dia 18.

Ao todo serão 11 urnas 

itinerante que irão ser levadas 
para os locais de trabalho: hos-
pitais, clinicas e laboratórios de 
Rio Preto e região, além de uma 
urna fixa na sede do SinSaúde 
na Rua Imperial, 843, Vila Im-
perial.

O presidente lembra que 
esse Estatuto é de 1989 – por 
tanto tem 33 anos – e por isso 
o mesmo tem que ser moderni-
zado para que conseguir reflexo 
positivo inclusive nas campa-
nhas salariais da categoria.

Disponibilização – Vai estar 
disponível no site do sindicato: 
www.sindsauderiopreto.org.br e 
por meio dos grupos de What-
sapp o edital de convocação 

Foto_Sérgio SAMPAIO

de assembleia e também a 
proposta de substituição de 
algumas cláusulas. “Vai ser 
um transparência total, onde o 

trabalhador vai poder analisar 
todas as mudanças – isso só 
vai nos deixar mais atuante 
(o sindicato)”, finalizou Dalur. 


