
Rio Preto inicia amanhã vacinação 
de crianças sem comorbidades
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FESTIVAL
As inscrições 
para a edição 

2022 do Festival 
Internacional de 

Teatro de São 
José do Rio Pre-
to, o FIT Rio Pre-
to, foram abertas 
nesta sexta-feira, 
21. Companhias, 
produtoras, gru-

pos e artistas 
independentes 
do Brasil e do 

exterior podem 
enviar o material 
de seus espetá-
culos e projetos, 
até o dia 20/02..             
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A campanha de vacinação 
contra a Covid-19 inicia uma 
nova etapa nesta segunda-feira 
(24) em Rio Preto com a inclu-
são de crianças sem comorbi-
dades e deficiência. A vacina-
ção infantil será nas seguintes 
Unidades Básicas de Saúde: 
Caic, Central, Eldorado, Jagua-
ré, Santo Antônio e Vila Elvira. 
Nessas unidades, a imunização 
será exclusiva para crianças e 
rotina, sendo das 7h30 às 15h.  
Para imunizar as crianças, Rio 
Preto recebeu nesta sexta-feira 
26.620 doses da vacina Coro-
navac.                     Pág.A3

Exportação de 
cachaça cresce e 

beneficia engenhos 
da região

A variação percentual do 
último ano, no comparativo 
com 2020, apresentou cresci-
mento de 38,39% em valor e 
29,52% em volume (números 
muito mais expressivos ao 
comparativo de 2019-2020, 
período no qual o setor foi 
significativamente afetado 
pela pandemia). Em Mirassol, 
existe o Engenho Dom Ta-
pparo, que também registrou 
aumento significativo. Pág.A5

Pai encontra 
filho sem vida 
no quarto de 

casa durante a 
madrugada
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Pedreiro danifica 
serviço feito 

alegando calote 
e ameaça 

contratante 
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Motorista foge 
após acidente 
mas tem placa 
anotada por 
testemunha
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Homem cai 
em golpe de 
falso anúncio 
no Facebook e 

perde R$ 3,5 mil
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Bolçone entrega 
unidade de 

atendimento 
à Covid no 

Fraternidade
Pág. A3

Aldenis apresenta 
à Câmara ações 
de combate à 

pandemia
O encontro acontece na 

Câmara de Rio Preto, nesta 
segunda-feira, 24, a partir 
das 16h,atendendo convite 
dos vereadores integrantes da 
Frente Parlamentar de Enfren-
tamento à Covid-19.   Pág.A3

A realização de uma corrida de 
rua vai causar a interdição par-
cial de seis avenidas próximas à 
região do lago 3 da Represa Mu-

Corrida de rua 
interdita trechos 
de avenidas hoje

nicipal neste domingo (23/1), 
das 4h às 11h. Os pontos de 
interdição parcial já estão sina-
lizados com faixas.     Pág.A2

CALÇADÃO-
Após a divulga-
ção, por parte 

da Acirp) sobre a 
‘promoção lim-

pa estoque’ que 
aconteceu on-

tem, Sincomércio 
e Sincomerci-
ários emitiram 

um comunicado 
alertando o em-
presário sobre a 
jonada de traba-

lho. Pág.A5

LEGISLATIVO
Os vereadores de 
Rio Preto retor-
nam do recesso 
e analisam 11 
projetos e cinco 
vetos nas ses-
sões de terça-fei-
ra, 25. São duas 
sessões, uma 
no período da 
manhã e outra à 
tarde.
Pág.A3
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Planejar é preciso
“Se você consegue sonhar 

algo, você consegue realizar!” 
essa frase de Walt Disney que é 
bastante inspiradora,  também é 
a mais pura realidade.  

A base de toda grande jornada 
e todas as grandes conquistas 
certamente está na capacidade 
do ser humano sonhar e de ser 
visionário, e não é diferente nos 
negócios.

No entanto, uma vida de 
sucesso não se baseia só em so-
nhos! Eles são imprescindíveis é 
verdade, mas para torná-los reali-
dade é fundamental ter um exce-
lente planejamento, com metas e 
objetivos realistas e claros.

Por exemplo, de que adianta ter um veleiro e saber navegar 
se você não tem uma rota e não sabe para onde quer ir!

Quem não conhece a família Schurmann e suas viagens pelo 
mundo a bordo de um veleiro?  Enganam-se aqueles que pensam 
que o sucesso deles ocorreu apenas por uma vontade de uma 
loucura impensada.  Segundo o capitão Vilfredo Schurmann foram 
10 anos de planejamento em terra. Aulas na Marinha, cursos de 
primeiros-socorros, técnicas básicas de odontologia, campeonatos 
de vela em oceano. Isso sem contar toda a logística financeira. 

E no mundo dos negócios é comum encontrarmos empresário 
que as vezes mal sabe “onde está”!   Deixar a vida levar, seguir 
apenas a favor do vento não é uma opção.

Tenho  a oportunidade de conversar com muita frequência com 
empresários de pequenas e médias empresas e o que eu noto é 
que muitos deles temem que o planejamento possa deixar suas 
empresas inflexíveis, e que isso pode ser uma perda de tempo 
importante.

O fato de adotar o planejamento estratégico como uma ferra-
menta de gerenciamento de sua empresa, não significa engessar 
a tomada de decisões, mas sim dar um sentido maior e apoiar 
na tomada de decisão!  Sempre com foco no propósito, ou se 
quisermos ser mais poéticos, nos sonhos!

Como diz Peter Drucker, “O pai da administração moderna” 
: “Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, 
mas sim com o futuro de decisões do presente”

Assim, não planejar significa ser escravo do trabalho com 
muitas obrigações e sem conhecer com exatidão se os resulta-
dos conquistados são consistentes ou se são os melhores que 
poderiam ser alcançados.

As vezes a sorte pode levar um ou outro afortunado a conquis-
tar o sucesso profissional, financeiro ou pessoal, mas depender 
da sorte não é uma boa escolha, é como jogar na loteria da mega 
sena, as chances são de 1 em 50 milhões! 

Portanto, mesmo sabendo onde se quer chegar, possuir sonhos 
e objetivos não é suficiente. É preciso ter muita determinação e 
investir uma parte de seu tempo e o da sua equipe no planeja-
mento estratégico de seu negócio.

Planejar é essencial para o uso racional dos recursos de uma 
empresa e para construir um negócio sustentável e próspero. Não 
importa o tamanho da empresa, nem o tempo de sua existência, 
afinal os ambientes de negócio se modificam o tempo todo. No-
vas tecnologias, novos hábitos de consumo, novas demandas e 
tendências estão sempre surgindo.

E é preciso estar atento a tudo isso e revisar constantemente 
a forma como se faz tudo isso, ou seja, seus processos de pro-
dução, de atendimento de clientes, de gestão de pessoal, etc.

Muitos empreendedores se baseiam na sua intuição e na 
experiência vivida para conduzir os seus negócios, e isso não 
está errado! O equívoco está em depender apenas disso para 
tocar o barco!

É preciso colocar esta intuição no papel e compartilhar com 
todos os envolvidos no processo! Estudar os perigos em potencial 
que você pode enfrentar e também as oportunidades que podemos 
ter e nos beneficiar.

Analisar os pontos fortes e fracos, buscar soluções para os 
fracos e potencializar os fortes. Olhar de forma diferente, abrir 
os horizontes!

Ter clareza dos mercados que se quer atender, conhecer pro-
fundamente os clientes, suas necessidades, anseios e receios 
para criar e desenvolver produtos e serviços diferenciados e 
processos mais eficientes que atendam as demandas esperadas 
pelo mercado.

E aqui uma dica importante! Muita atenção com as pessoas! 
São elas que compram, usam e falam de sua empresa, é preciso 
conhecê-las se você quiser encantá-las e deixá-las satisfeitas com 
o que você oferece. Não podemos deixar de recomendar também 
que estejam atentos a conquistar novos clientes sem deixar de 
manter os atuais, cuidando sempre de garantir a sua satisfação!

Identificar e monitorar a concorrência faz parte de um bom 
planejamento estratégico, saber onde eles são bons e onde são 
frágeis e que caminho estão seguindo é fundamental!

E não se esqueça de avaliar, capacitar e motivar a sua equi-
pe, afinal é a equipe que executa as atividades do planejamento 
estratégico e o coloca em marcha.

Dar conhecimento do objetivo e de onde se deseja chegar 
e como isso será alcançado, dando significado às atividades da 
equipe é uma das etapas mais importantes do planejamento de 
qualquer organização. Ter um alinhamento com a equipe ao redor 
de um propósito inspirador associado a boas práticas de gestão 
de pessoas é garantir pelo menos 50% do sucesso da jornada!

E por fim, mas não menos importante, tenha atenção e 
controle sobre as despesas e investimentos, isso também é pla-
nejamento, pois no mundo dos negócios nada substitui o lucro.

Embora possa parecer difícil e complicado, planejamento 
estratégico  é necessário para qualquer organização que tenha 
ambições de crescer de forma sustentável e se destacar no mer-
cado, independente do  ramo de atividade.

*Gino Gragnani é engenheiro agrônomo pela Escola Su-
perior de Agricultura Luiz de Queiros da USP, Pós graduado 
em gestão estratégica e econômica de negócios pela FGV 
e consultor associado  da Certh Consultoria Empresarial

ARTIGO Corrida de rua interdita 
parcialmente avenidas hoje
A realização de uma corrida 

de rua vai causar a interdição 
parcial de seis avenidas pró-
ximas à região do lago 3 da 
Represa Municipal neste do-
mingo (23/1), das 4h às 11h. 
Os pontos de interdição parcial 
já estão sinalizados com faixas.

Durante este período, o flu-
xo das vias será compartilhado 
entre competidores e veículos, 
que vão utilizar faixas diferen-
tes das avenidas.

A largada está marcada 
para as 7h, na avenida Nadima 
Damha, em frente ao posto da 
Guarda Civil Municipal. Os atle-
tas estarão divididos em duas 
provas, com percursos de  5 
quilômetros e 10 quilômetros. 

Da REDAÇÃO    
redacao@dhoje.com.br

DivulgaçãoNos dois casos, a chegada está 
montada no mesmo ponto de 
largada.

AS VIAS 
AFETADAS:
Av. Nadima Damha
Av. Silvio Dela Roveri,
Av. Sebastião Tavares da 

Silva
Av. Miguel Damha,
Av. Francisco Jalles Neto
Av. Nívea Dulce Tedeschi 

Conforti

Corrida de rua 
interdita parcialmente 
avenidas hoje

Receita abre segunda-feira 
consulta a lote residual do IR

Contribuintes que caíram na 
malha fina da Receita Federal 
nos últimos anos por incon-
sistências nas declarações do 
Imposto de Renda, mas que 
acertaram as pendências com 
o Leão, poderão consultar o 
lote residual de restituições a 
partir das 9h da próxima segun-
da-feira (24).

Mais de 240 mil contribuin-
tes receberão o crédito ban-
cário no dia 31 deste mês. O 
pagamento da restituição será 
feito diretamente na conta ban-
cária informada na declaração 
de Imposto de Renda.

A soma dos valores restitu-
ídos é R$ 281.936.411,15. 
Desse total, R$ 96.664.742,30 
referem-se a contribuintes que 
têm prioridade legal – idosos 
acima de 60 anos, pessoas 
com alguma deficiência física 
ou mental ou moléstia grave e 
cidadãos cuja maior fonte de 
renda seja o magistério.

Foram contemplados ainda 
197.438 contribuintes não 
prioritários que entregaram a 
declaração até o dia 16 de 
janeiro deste ano.

Para consultar o lote residu-
al, o contribuinte deve acessar 
a página da Receita na inter-
net, clicar em Meu Imposto 

de Renda e, em seguida, em 
Consultar a Restituição. Se 
identificar alguma pendência 
na declaração, pode retificá-
-la, corrigindo as informações 
erradas.

A Receita Federal disponi-
biliza, ainda, aplicativo para 
tablets e smartphones que per-
mite consultar informações so-
bre liberação das restituições 
do IRPF e a situação cadastral 
de uma inscrição no CPF.

Se, por algum motivo, o 
crédito não for realizado, os 
valores ficarão disponíveis para 
resgate por até um ano no 
Banco do Brasil. Nesse caso, 
o contribuinte pode reagendar 
o crédito dos valores de forma 
simples e rápida pelo Portal 
BB, ou ligando para a Central 
de Relacionamento BB pelos 
telefones 4004-0001 (capi-
tais), 0800-729-0001 (demais 
localidades) e 0800-729-0088 
(telefone especial exclusivo 
para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não 
resgate a restituição no prazo 
de um ano, deverá solicitá-lo 
pelo Portal e-CAC, disponível 
no site da Receita Federal, 
acessando o menu “Declara-
ções e Demonstrativos > Meu 
Imposto de Renda” e clicando 
em “Solicitar restituição não 
resgatada na rede bancária”.

Da REDAÇÃO

RETSITUIÇÃO

Quem economizou 10% de energia 
terá desconto na conta de luz

O consumidor que economi-
zou, pelo menos, 10% de ener-
gia elétrica nos últimos quatro 
meses de 2021 vai receber 
desconto na conta de luz de 
janeiro. A medida faz parte do 
Programa de Incentivo à Redu-
ção Voluntária do Consumo de 
Energia Elétrica, do Ministério 
de Minas e Energia.

Estão incluídos no programa 
os consumidores do ramo re-
sidencial, industrial, comércio, 
serviços, rural e serviço público. 
O benefício também vale para as 
residências que participaram da 
tarifa social de energia elétrica.

O benefício será concedido 
de forma automática, ou seja, 
quem atingiu o mínimo de 10% 

em redução de energia de se-
tembro a dezembro de 2021, já 
vai receber o desconto na conta 
referente à este mês.

A meta de redução para cada 
local varia de acordo com as 
distribuidoras de energia. Cabe a 
elas informar aos clientes como 
atingir o consumo esperado.

Na prática, o consumidor 
receberá um bônus de 50 cen-
tavos por cada quilowatt-hora do 
total da energia economizada. 
O bônus é limitado a 20% da 
redução de energia.

Algumas medidas podem re-
duzir o consumo de energia em 
casa como não mudar a tempe-
ratura do chuveiro com ele liga-
do, diminuir o tempo de banhos 
quentes e reduzir a frequência do 
uso do ferro de passar roupas ao 

longo da semana.
Para mais informações so-

bre o benefício, é só acessar a 
página da Agência Nacional de 
Energia Elétrica: aneel.gov.br.

Outras dicas para baixar o 
preço da conta de luz estão na 
cartilha do Ministério de Minas 
e Energia disponível no site gov.
br/mme.

Da REDAÇÃO
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FRATERNIDADE

O prefeito em exercício 
Orlando Bolçone (DEM) e 
o secretário da Saúde, Al-
denis Borim, acompanham 
a abertura da Unidade de 
Internação Básica – UIB — 
do bairro Fraternidade, nesta 
segunda-feira, 24. A uni-
dade vai atender pacientes 
com sintomas moderados de 
Covid e que necessitam de 
internação. Nesta primeira 
fase serão ativados 10 leitos, 
podendo chegar a 30 leitos, 
dependendo da demanda.

A unidade está equipa-
da aguardando apenas a 
finalização do processo de 
contratação dos recursos 
humanos necessários para o 
funcionamento.

O reforço no atendimento 

de casos de Covid é mais uma 
tentativa da saúde local de 
amenizar a alta procura por 
atendimentos desde o início 
do ano.

O secretário de Saúde, Al-
denis Borim, já havia alertado 
para o crescimento de casos 
nos últimos dias devido ao 
maior poder de contágio pela 
variante Ômicron.

Raphael FERRARI

Aldenis apresenta à Câmara ações de 
combate a pandemia

O secretário de Saúde 
de Rio Preto, Aldenis Borim, 
vai dar detalhes das ações 
que estão sendo realizadas 
para amenizar a pandemia 
de Covid-19, em Rio Preto. 
O encontro acontece na Câ-
mara Municipal, na segunda-
-feira, 24, atendendo convite 
dos vereadores integrantes 
da Frente Parlamentar de 
Enfrentamento à Covid-19, 
Mesa Diretora e Comissão 
Permanente de Saúde do Le-
gislativo, Aldenis é aguardado 
às 16 horas.

A sabatina não será aber-
ta ao público, como medi-
da de proteção, mas terá 
transmissão ao vivo pela TV 
Câmara e pelas redes sociais 

do Legislativo.
Ao Dhoje Interior o secre-

tário confirmou a presença. 
“Nós atendemos todos os 
pedidos de informações e es-
clarecimentos dos vereadores 
que demandam informações 
pertinentes à pasta. As res-
postas são encaminhadas 
através de requerimentos 
recebidos, pessoalmente, 

o avanço da pandemia, prin-
cipalmente com a chegada da 
variante Ômicron e diariamen-
te recebemos notícias de uni-
dades lotadas e a população 
enfrentando enorme tempo 
de espera para atendimento”, 
destacou o presidente.

Na última semana houve 
superlotação em Unidades 
Básicas de Saúde e Unidades 
de Pronto Atendimentos e no 
Centro de Atendimento Res-
piratório da Swift. A pasta da 
Saúde teve ainda de realizar o 
racionamento de testes para 
atender toda a demanda.

O atendimento para pesso-
as com problemas de síndro-
me respiratória está levando 
mais de três horas, tanto em 
UBS’s, como no Centro Res-
piratório.

Raphael FERRARI

em audiências solicitadas, 
ou quando convidado para 
comparecer à Câmara”, disse 
Aldenis.

O presidente da Câmara 
Municipal Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) mostrou 
preocupação com o aumen-
to de casos e procura por 
atendimento médico na ci-
dade. “Estamos vivenciando 

Divulgação AMANHÃ

ANO LEGISLATIVO
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Vereadores analisam 11 projetos e 5 
vetos na primeira sessão do ano 

Os vereadores de Rio Preto 
retornam do recesso e anali-
sam 11 projetos e cinco vetos 
nas sessões de terça-feira, 
25. São duas sessões, uma 
no período da manhã e outra 
à tarde.

De autoria do presidente 
da Câmara Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) será anali-
sado, em segunda discussão, 
projeto que determina a divul-
gação dos animais disponíveis 
para adoção no site e redes 
sociais da Prefeitura. Também 
em segundo discussão, os ve-
readores analisam projeto de 
Rossini Diniz (PL), que corrige 
nome de via pública.

Já em primeira discussão, 
entra na pauta proposta de 
Cláudia de Giuli (MDB). A me-
dida cria o Programa Banco de 
Ração no município. Projeto 
do vereador Júlio Donizete 
(PSD) também será apreciado 

em primeira análise. A ma-
téria institui o passe livre no 
transporte coletivo municipal 
para os pacientes pré e pós 
transplantes, que estejam em 
situação de vulnerabilidade.

A primeira sessão de 2022 
também vai contar com a aná-
lise de três vetos totais. Eles 
são relacionados aos seguintes 
projetos de Bruno Marinho (Pa-
triota), que adiciona parágrafo 
ao Código Sanitário Municipal. 
A proposta está relacionada 
ao tipo de punição estabele-
cida em casos de infrações 
sanitárias com risco baixo ou 
moderado. Nessas situações, 
o projeto de Marinho determina 
que o autuado que não seja 
reincidente seja penalizado 
com advertência.

De Julio Donizete, que dis-
põe sobre o parcelamento de 
multas aplicadas pelo Poder 
Público a estabelecimentos 
comerciais em função do des-
cumprimento de medidas sa-
nitárias de enfrentamento à 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Bolçone inaugura unidade de atendimento à Covid 
O transporte 
gratuito da 

gestante carente 
será garantido por 
meio de um cartão 

de identificação

“

”

Covid-19.
E de Odélio Chaves (Pro-

gressistas), que assegura ao 
cônjuge ou convivente do con-
sumidor de serviços públicos o 
direito de solicitar a inclusão do 
nome nas faturas de consumo.

Já na segunda sessão, a 
partir das 14 horas, os verea-
dores analisam dois vetos, seis 
projetos de lei e um projeto de 
resolução.

O primeiro veto total é ao 
projeto de Lei Complementar 
de Jorge Menezes (PSD) e An-
derson Branco (PL), que dispõe 
sobre a isenção de IPTU dos 
meses de março e abril como 
medida excepcional de comba-
te aos efeitos da pandemia de 
Covid-19.

O outro veto total do Execu-
tivo é relacionado ao projeto de 
Bruno Moura (PSDB), que ins-
titui o Programa de Integridade 
nas empresas contratadas pela 
Prefeitura.

Na sequência, os parlamen-
tares analisam, em segunda 
discussão, projeto de lei de 
autoria de Bruno Marinho. A 
matéria trata sobre institui-
ções que exigem prova de 
vida. A medida determina que 
colaboradores dessas institui-
ções devem ser enviados às 
residências dos beneficiados 
que tenham dificuldade de lo-
comoção ou que tenham mais 
de 65 anos;

Do vereador Fábio Marcon-
des (PL), subscrito por Rossini 
Diniz, em primeira discussão, 

será apreciado projeto que 
isenta os profissionais da rede 
de ensino da obrigação de pa-
gar a Área Azul nas imediações 
das unidades em que estão 
lotados, durante os períodos de 
desempenho de suas funções.

Também em primeira dis-
cussão será analisado projeto 
de João Paulo Rillo (Psol) que 
dispõe sobre o fornecimento de 
absorventes higiênicos como 
política pública de combate à 
pobreza menstrual.

De Jorge Menezes, na le-

galidade, será analisada a 
proposta de obrigatoriedade de 
reparação dos danos causados 
às calçadas e vias públicas pe-
las empresas concessionárias, 
permissionárias e demais pres-
tadoras de serviços públicos.

De Odélio Chaves, em pri-
meira discussão, o Plenário 
vota a instituição do passe livre 
no transporte coletivo munici-
pal para gestantes carentes.

Encerrando a pauta, os 
vereadores deliberam sobre 
projeto de resolução de autoria 

de Renato Pupo (PSDB). A pro-
posta extingue as votações e 
sessões secretas do Regimento 
Interno da Câmara.

Sessão remota

Diante do aumento dos ca-
sos de Covid-19 no município, 
a Mesa Diretora da Câmara 
definiu que os parlamentares 
poderão participar das sessões 
de forma remota. A presença 
do público na galeria durante 
as sessões está suspensa.

O outro veto total do Executivo é 
relacionado ao projeto de Bruno Moura 

(PSDB), que institui o Programa de 
Integridade nas empresas contratadas 

pela Prefeitura

“

”

 Nós atendemos todos os pedidos de 
informações e esclarecimentos dos 

vereadores que demandam informações 
pertinentes à pasta

“

”
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O caso está 
sendo

investigado
pela Delegacia

de Investigações 
Gerais

O casos de golpes vêm 
sendo recorrentes em Rio 
Preto e quase sempre eles 
são aplicados no mesmo 
formato. Nesta sexta-feira 
(20) um homem de 33 
anos foi vítima do anúncio 
falso no Facebook, per-
dendo R$ 3,5 mil.

Segundo o Boletim de 
Ocorrências (BO), o ho-
mem viu o anúncio de 
uma moto no Facebook, 
no valor de R$ 4 mil e 
entrou em contato com o 
vendedor, que seria de ou-
tra cidade. O falso vende-
dor disse ao interessado 
que era advogado e que 
a moto seria pagamento 
de uma dívida, indicando 
em seguida o endereço de 
onde a moto estava, para 
que ele pudesse vê-la, 
porém, o falso vendedor 
pediu que o interessado 

não comentasse sobre 
valores com a vendedo-
ra e, no caso, autora do 
anúncio verdadeiro.

O comprador foi até o 
endereço passado, viu a 
moto, não falou de valores 
com a verdadeira anun-
ciante, retornou para casa 
e entrou em contato com 
o falso vendedor novam-
nete. Como o motor da 
moto estava ‘fumando’, 
o comprador negociou a 
venda com o falso ven-
dedor no valor final de R$ 
3,5 mil, tendo feito pix, 
logo em seguida, para 
o nome de uma terceira 
pessoa indicada pelo falso 
vendedor.

Paralelo a isso, o fal-
so vendedor, que se di-
zia advogado e estaria 
vendendo a moto para 
receber o dinheiro como 
forma de pagamento de 
uma dívida, entrou em 

Andressa ZAFALON  

Pai encontra filho sem vida 
dentro do quarto em casa

O caso aconteceu no 
bairro Santa Cruz em Rio 
Preto, por volta das 4h 
deste sábado (22), quando 
a polícia foi acionada via 
rádio sobre o encontro de 
um cadáver em residência.

Chegando até o local, o 
Samu já estava em atendi-
mento e constatou a morte 
de Nelson Júnior de An-
drade Gueiros, que estava 
caído ao lado da cama, 
trajando roupa e sapato e 
sem sinais aparentes de 
violência.

A vítima morava com o 
pai, que tem 72 anos, e avi-
sou a polícia que o filho era 
alcoólatra, tinha cirrose e 

fazia uso de medicamentos. 
Explicou também que o filho 
estava passando mal desde 
o dia anterior, mas que não 
procurou por atendimento 
médico. O filho teria ido para 
o quarto e lá permanecido, 
quando, por várias vezes o 
pai chamou o filho, mas não 
obteve resposta. Foi quando 
então resolveu adentrar ao 
quarto e encontrou o filho 
já morto.

Segundo o Boletim de 
Ocorrência (BO), a polícia 
encontrou várias cartelas de 
medicamentos ao lado da 
cama, além de bebida al-
coólica e bitucas de cigarro. 
Uma perícia foi feita e não 
foram encontrados sinais 
de violência no corpo nem 
na casa.

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

Arquivo DHOJE

DESACORDO Pedreiro danifica serviço feito alegando 
calote e ameaça contratante

Um pedreiro, de 41 anos, 
ameaçou um homem, de 32 
anos, após colocar parte dos 
pisos para que foi contratado 
e não receber o pagamento 
integral. Além das ameaças, 
o pedreiro também arrombou 
o portão do local do serviço e 
danificou todos os pisos que 
já haviam sido colocados.

Segundo o Boletim de 
Ocorrência (BO) da vítima, o 
combinado com o pedreiro 
foi de que, quando o profis-

sional terminasse a coloca-
ção dos mesmos, receberia 
o valor integral pelo serviço 
executado, no entanto, o 
pedreiro teria feito apenas 

Andressa ZAFALON  parte do serviço e já cobra-
do o valor integral, no que 
o contratante se negou a 
pagar.

Assim, o pedreiro teria ar-
rombado o portão do local da 
obra, danificado os pisos e 
depois mandado mensagem 
no WhatsApp ameaçando a 
vítima.

A vítima fez o BO e foi 
avisado quanto o prazo de 
representação judicial. No 
depoimento, ela apresentou 
fotos dos pisos danificados e 
print das ameaças.

Arquivo DHOJE

TRÂNSITO

Testemunha 
anotou a placa 
do carro, após 

motorista causar 
acidente e fugir 

Motorista foge após acidente mas 
tem placa anotada por testemunha

No final da tarde desta 
sexta-feira (21), um acidente 
de trânsito foi registrado na 
avenida Philadelpho Gou-
veia Neto, envolvendo dois 
carros.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência (BO), um Ônix 
na cor preta, dirigido pela 
vítima, que tem 27 anos, foi 
atingido por um Creta, tam-
bém preto. O motorista do 
Creta teria passado no sinal 
de vermelho e bateu no Ônix 

que acabou batendo no pilar 
do semáforo.

O motorista do Creta 
fugiu, no entanto, um desco-
nhecido que estava no carro 

Andressa ZAFALON  atrás viu todo o acidente e 
resolveu segui-lo, descobrin-
do assim o endereço onde 
o motorista se escondeu e 
também anotou a placa do 
carro envolvido no acidente.

Com estes dados em 
mãos, a vítima procurou o 
plantão e registrou o BO, onde 
o delegado emitiu um pedido 
de exame para o Instituto de 
Criminalística (IC) e encami-
nhará a ocorrência para a 
delegacia da área onde os 
fatos aconteceram, para que 
tudo seja investigado.

Andressa ZAFALON  

ESTELIONATO

Homem cai em golpe do anúncio falso no Facebook e perde R$ 3,5 mil
contato com a verdadeira 
anunciante e se passou 
por comprador para ela. 
Também disse a ela que 
era advogado e que a moto 
seria pagamento de uma 
dívida para o verdadeiro 
comprador e que o mesmo 
iria até o local para ver as 
condições do veículo. Por 
ser pagamento de dívida, o 
falso comprador pediu que 
a proprietário não falasse 
em valores com o homem 
que iria até o local para ver 
a moto.

E assim foi feito: o ver-
dadeiro interessado na 
compra foi até a residência 
da verdadeira anunciante, 
viu a moto e disse que fe-
charia negócio com o falso 
advogado. No momento, 
nenhum dos dois descon-
fiou, porque o falso advo-
gado amarrou as histórias 
entre as duas vítimas.

A anunciante foi até o 

cartório com o verdadeiro 
comprador e fez a trans-
ferência da moto, porém, 
ao abrir o aplicativo do 
banco viu que o dinheiro 
não havia caído na conta e 
informou o falso advogado. 
O mesmo disse à proprie-
tária para não entregar a 
moto ao comprador antes 
que o dinheiro caísse na 
conta e logo em seguida a 
bloqueou.

Foi neste momento que 
os dois perceberam que 
se tratava de um golpe, 
tendo o dinheiro ficado 
com o falso advogado e o 
verdadeiro comprador com 
um prejuízo de R$ 3,5 mil, 
já que a proprietária não 
iria entregar a moto a ele, 
pelo fato do dinheiro não 
ter caído na conta dele.

O BO foi registrado e o 
delegado informou ambos 
sobre o prazo para acionar 
a justiça.

Sindicato das Instituições Benefi centes, Filantrópicas e 
Religiosas de São José do Rio Preto

Edital de Convocação

Ficam convocadas as Entidades Benefi centes, Filantrópicas 
e Religiosas sediadas nas cidades de Adolfo, Altair, Álvares 
Florence, Américo de Campos, Aparecida D’Oeste, Aurifl a-
ma, Bady Bassit, Bálsamo, Buritama, Cardoso, Catanduva, 
Catiguá, Cedral, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, 
Estrela D’Oeste, Fernandópolis, Floreal, Gastão Vidigal, 
General Salgado, Guapiaçu, Guaraci, Guarani D’Oeste, 
Guzolândia, Ibirá, Icem, Indiaporã, Irapuã, Itajobi, Jaci, Jales, 
José Bonifácio, Macaubal, Macedônia, Magda, Marinópolis, 
Mendonça, Meridiano, Mira Estrela, Mirassolândia, Monções, 
Monte Aprasivel, Neves Paulista, Nhandeara, Nipoã, Nova 
Aliança, Nova Granada, Nova Luzitânia, Novo Horizonte, 
Olímpia, Onda Verde, Orindiúva, Palestina, Palmeira D’Oes-
te, Paranapuã, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pereira Barre-
to, Planalto, Poloni, Pontes Gestal, Populina, Potirendaba, 
Riolândia, Rubinéia, Sales, Santa Albertina, Santa Clara 
D’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita D’Oeste, Santana da 
Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, 
São José do Rio Preto, Sebastianópolis do Sul, Sud Menuci, 
Tabapuã, Tanabi, Três Fronteiras, Turiúba, Turmalina, Uchoa, 
União Paulista, Urânia, Urupês, Valentim Gentil e Votuporan-
ga para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no 
dia 01 de Fevereiro de 2022, na própria sede do SINDICATO 
DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTRÓPICAS E 
RELIGIOSAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SINBFIR, 
sito a Rua Orsini Dias de Aguiar, n. 186, Jardim Alvorada, 
CEP. 15.020-070, próximo ao bairro Alto Rio Preto, na cidade 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, às 16:30 
horas em primeira convocação e, em segunda convocação 
às 17:00. A mesma Assembléia Geral e Extraordinária será 
realizada no dia 02 de Fevereiro de 2022, no CENTRO 
SOCIAL DE VOTUPORANGA, sito à Rua Tibagi, n° 3071, 
Patrimônio Novo, na cidade de Votuporanga, Estado de 
São Paulo,  às 16:30 horas em primeira convocação e, em 
segunda convocação às 17:00, a reunião será presencial, 
respeitando o distanciamento social e as regras de ouro, 
como a obrigatoriedade do uso de máscaras, para tratar 
da seguinte Ordem do Dia – Exame, Discussão e Aprova-
ção da Pauta de Reivindicações da Categoria Profi ssional, 
representada pelos Sindicato dos Empregados em Turismo 
e Hospitalidade de São José Do Rio Preto e Região/SETH,  
Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Instituições 
Benefi centes, Religiosas e Filantrópicas no Estado de São 
Paulo/ SINDBENEFICENTE–SP, Sindicato dos Emprega-
dos em Edifícios, Condomínios e Empregados em Turismo 
e Hospitalidade de Araçatuba e Região/ SEECETHAR e 
Sindicato dos Empregados  em Turismo e Hospitalidade de 
Votuporanga e Região, com data base em 01.02.2022; Exa-
me, Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicações da 
Categoria Profi ssional, representada pelos SINDICATO DOS 
ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO/ SEESP, 
com data base em 01 de setembro; São José do Rio Preto, 
23 de Janeiro de 2.022. Jaime Marques Rodrigues – Presi-
dente.

EDITAL 
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5 A 11 ANOS

Vacinação para crianças sem 
comorbidades começa amanhã

A campanha de vacinação 
contra a Covid-19 inicia uma 
nova etapa nesta segunda-
-feira (24) em Rio Preto com 
a inclusão de crianças sem 
comorbidades e deficiência. 
Até o dia 30 de janeiro, se-
rão vacinadas todas aquelas 
com idade de 9 a 11 anos, 
conforme calendário estadual. 
Depois, de 31 de janeiro a 10 
de fevereiro serão vacinadas 
as crianças de 5 a 8 anos de 
idade. As crianças de 5 a 11 
anos com comorbidades e 
deficiência continuam sendo 
vacinadas.

Em Rio Preto, a vacinação 
infantil será nas seguintes 
Unidades Básicas de Saúde: 
Caic, Central, Eldorado, Ja-
guaré, Santo Antônio e Vila El-
vira. Nessas unidades, a imu-
nização será exclusiva para 
crianças e rotina, sendo das 
7h30 às 15h para vacinação 
covid e das 7h30 às 16h30 

para rotina. Adolescentes e 
adultos que precisarem se 
vacinar contra a covid devem 
procurar as outras unidades 
de saúde do município.

Para imunizar as crianças, 
Rio Preto recebeu nesta sex-
ta-feira 26.620 doses da vaci-
na Coronavac, aprovada pela 
Anvisa para uso nas crianças 
de 6 a 17 anos. A faixa etária 
de 5 a 5 anos 11 meses 29 
dias receberá a dose pediátri-
ca da Pfizer.

Pais e responsáveis devem 
comparecer às unidades le-
vando os documentos pesso-
ais da criança e comprovante 
de residência de Rio Preto. 
É importante também pre-
encher antecipadamente o 
cadastro do Vacina Já, dispo-
nível no Portal www.vacinaja.
sp.gov.br.

Com a inclusão da vaci-
nação infantil nas UBS Caic, 
Central,  Eldorado, Jaguaré, 
Santo Antônio e Vila Elvira, 
os atendimentos respirató-
rios nessas unidades serão 
suspensos.

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

Também na próxima se-
gunda-feira (24) as vacinas 
Coronavac serão centralizadas 
nas seguintes Unidades Bá-
sicas de Saúde: Rio Preto I, 
São Francisco, Solo Sagrado e 
Vila Mayor. Nessas unidades, 
também serão aplicadas as 
doses das vacinas AstraZene-
ca, Janssen e Pfizer.

R io  Preto já  ap l icou 
966.718 doses da vacina con-
tra a covid, sendo: 404.357 
primeiras doses (89,64% de 
cobertura vacinal); 383.709 
segundas doses (85,19%); 
166.206 doses adicionais e 
12.446 doses únicas

O número de faltosos 
para segunda dose está em 
19.805 pessoas para segun-
da dose e 105.885 para dose 
adicional.

Abertura de comércio até 
17h aos sábados gera 

polêmica com sindicatos 

Após a divulgação, por 
parte da Acirp (Associação 
Comercial e Empresarial de Rio 
Preto) sobre a ‘promoção limpa 
estoque’ que aconteceu neste 
sábado (22), as entidades 
sindicais da categoria, repre-
sentadas pelo Sincomércio e 
Sincomerciários, emitiram um 
comunicado oficial alertando o 
empresário sobre as sanções 
previstas, caso o empresário 
não cumpra as determinações 
da convenção coletiva 2021-
2022.

Para o vice-presidente do 
Sincomércio (Sindicato do 
Comércio Varejista), a ação de 
divulgar a abertura das lojas 
aos sábados até às 17h é pre-
coce, já que não foram dadas 
informações aos empresários 
de como tudo deve proceder.

“O empresário precisa ficar 
ciente que, embora o horário 
esteja liberado para funciona-
mento 24h, está atrelado às 
condições de jornada e horário 
de trabalho. Então, a abertura 
não está mais condicionada, 
ela pode ocorrer durante 24h, 
porém, as regras estabeleci-
das dentro da convenção, em 
relação à jornada de trabalho 
do funcionário, precisam ser 
seguidas”, explica Ricardo 
Ismael.

A presidente do Sincomer-
ciários (Sindicato dos Empre-
gados no Comércio), Márcia 
Caldas, também se manifestou 
sobre o assunto e disse que 
ficou sabendo desta ação da 
Acirp na manhã desta sexta-fei-
ra (21). “Imediatamente entre 
em contato com o Sincomércio 
e queria saber se eles estavam 

cientes disso, o que não estava 
acontecendo”, detalha.

Márcia ainda ressaltou 
que a Acirp está “metendo 
os pés pelas mãos”, porque, 
“quando ela (Acirp), passa 
para os empresários que as 
lojas estão liberadas para 
a abertura até às 17h, ela 
(Acirp), esquece que tem uma 
convenção coletiva de traba-
lho em vigência e legalmente 
constituída. Além disso, nós 
temos a lei que regulamenta a 
profissão do comerciário, onde 
estipula o limite de jornada de 
trabalho e esta campanha está 
desrespeitando a convenção 
coletiva”.

Paralelo a isso, existe uma 
liminar que permite a abertura 
do comércio durante 24h, no 
entanto, esta liminar trata do 
funcionamento das lojas e não 
da jornada de trabalho dos 
funcionários. “A questão da 
jornada de trabalho compete a 
nós, Sincomerciários e Sinco-
mércio. A Acirp, infelizmente, 
passa as informações de ma-
neira equivocada, o que pode 
causar sanções para os em-
presários que descumprirem 
o direito dos trabalhadores. 
Esclarecemos que este horário 
não procede e que deverá ser 
cumprida sim, o que determi-
na na convenção de trabalho, 
que é a lei que rege toda Rio 
Preto”.

Por fim, Márcia disse que 
vê a ação da Acirp de forma 
“imatura e irresponsável em 
passar para os empresários 
este horário, visto que quem 
representa legalmente os em-
presários é o Sincomércio e 
essas ações impensadas nos 
preocupam”.

Da REDAÇÃO

JORNADA DE TRABALHO
COVID

Planos de saúde são obrigados a 
cobrir testes rápidos, diz ANS 

A Agência Nacional de Saú-
de (ANS) publicou no “Diário 
Oficial da União” (DOU) na 
quinta-feira (20) a resolução 
que incluiu os testes rápidos 
da Covid-19 na lista de co-
bertura obrigatória dos planos 
de saúde. A medida começa 
a valer imediatamente após a 
publicação no DOU.

O teste deve ter pedido 
médico e vale para pacientes 
sintomáticos, entre o 1º e o 7º 
dia desde o início dos sintomas, 
quando preenchido um dos cri-
térios do Grupo I e nenhum dos 
critérios do Grupo II:

Grupo I (critérios de in-
clusão)

Pacientes com Síndrome 
Gripal: indivíduo com quadro 

respiratório agudo, caracteriza-
do por pelo menos dois (2) dos 
seguintes sinais e sintomas: 
febre (mesmo que referida), 
calafrios, dor de garganta, dor 
de cabeça, tosse, coriza, dis-
túrbios olfativos ou distúrbios 
gustativos.

Em crianças: além dos itens 
anteriores considera-se tam-
bém obstrução nasal, na au-
sência de outro diagnóstico 
específico.

Em idosos: deve-se consi-
derar também critérios espe-
cíficos de agravamento como 
desmaios, confusão mental, 
sonolência excessiva, irritabili-
dade e falta de apetite.

Pacientes com Síndro-
me Respiratória Aguda Grave 
(SRAG): indivíduo com síndro-
me gripal que apresente: des-

conforto respiratório, pressão 
persistente no tórax, saturação 
de oxigênio menor que 95% ou 
coloração azulada dos lábios 
ou rosto.

Em crianças: além dos sin-
tomas anteriores, observar os 
batimentos de asa de nariz, 
cianose, tiragem intercostal, 
desidratação e falta de apetite.

Grupo II (critérios de ex-
clusão)

Contactantes assintomáti-
cos de caso confirmado;

Indivíduos com até 24 me-
ses de idade;

Indivíduos que tenham re-
alizado, há menos de 30 dias, 
RT-PCR ou teste rápido para 
detecção de antígeno para SAR-
S-CoV-2 cujo resultado tenha 
sido positivo;

Indivíduos cuja prescrição 
tenha finalidade de rastrea-
mento da doença, retorno ao 
trabalho, controle de cura ou 
suspensão de isolamento.

Decisão da 
agência
De acordo com a agência, a 

decisão leva em consideração 
o “contexto atual, que conta 
com a circulação e rápido cres-
cimento de casos relacionados 
à nova variante”.

Além disso, Paulo Rebello, 
diretor-presidente da ANS, 
disse que a “inclusão do teste 
rápido para detecção de antí-
geno pode ser realmente útil, 
tendo em vista que os testes 
rápidos são mais acessíveis 
e fornecem resultados mais 
rapidamente que o RT-PCR”.

Andressa ZAFALON

EM 2021

Exportação de cachaça cresce 40% 
e alavanca engenhos da região 

As exportações de Cachaça 
cresceram consideravelmente 
em 2021 - em valor e volume - 
de acordo com dados do Comex 
Stat, compilados pelo Instituto 
Brasileiro da Cachaça – IBRAC, 
entidade representativa do 
setor. 

A variação percentual do 
último ano, no comparativo com 
2020, apresentou crescimento 
de 38,39% em valor e 29,52% 
em volume (números muito 
mais expressivos ao compa-
rativo de 2019-2020, período 
no qual o setor foi significativa-
mente afetado pela pandemia).

Considerando os números 
totais, referentes aos mais 
de 70 países para os quais a 
Cachaça é vendida atualmen-
te, felizmente, pelo menos no 
mercado externo, o setor ca-
minha para a recuperação. Em 
2020, a exportação em litros 
havia caído 23,9% em relação a 
2019, totalizando 5,57 milhões 
de litros exportados da bebida.

Já em 2021, foram vendi-
dos 7,22 milhões de litros de 
Cachaça no total, um cresci-
mento de 29,52%. O mesmo 
aconteceu com o faturamento: 
enquanto que em 2020 o setor 
faturou U$ 9,5 milhões (34,8% 
a menos que em 2019) com 
as vendas externas, no último 

ano esse faturamento chegou a 
mais de U$ 13,17 milhões, um 
crescimento de 38,39%.

Em Mirassol, cidade vizinha 
de Rio Preto, existe o Engenho 
Dom Tapparo, Cachaça mui-
to conhecida na região, que 
também registrou aumento 
extremamente significativo em 
2021, até acima da média 
nacional.

Comparando com 2020, 
em 2021 a empresa exportou 
278.881% a mais de litros de 
cachaça e o aumento no fatu-
ramento, comparando o mesmo 
período, foi de 23.885%. “Para 
2022 iniciamos o ano com mui-
tas negociações com potenciais 
clientes e estamos estruturando 
a área para qeu possamos 
buscar mais oportunidades, A 
previsão é de crescimento da 
exportação, tendo em vista os 
novos países que o produto está 
chegando”, afirmou a assesso-
ria do Engenho.

Atualmente, o Engenho 
Dom Tapparo exporta para os 
Estados Unidos, Reino Unido, 
Holanda, Portugal e Espanha. 
Para 2022, as negociações es-
tão avançadas para a cachaça 
Dom Tapparo também adentrar 
na Bélgica, França, China, Aus-
trália e Alemanha. Além das 
cidades e Estados brasilerios 
que a cachaça também se faz 
presente.

Estados Unidos, Alemanha e 

Andressa ZAFALON

Divulgação

Paraguai são os três países que 
mais importaram a Cachaça em 
2021, em termos de valor. EUA 
importou um valor total de U$ 
3,48 milhões, demonstrando 
um crescimento de 56% em 
relação a 2020. Já o valor de 
importação alemã teve um au-
mento de 41,37%, passando 
para U$ 1,88 milhão em 2021.

O Paraguai importou U$ 1,32 
milhão em valor no último ano. 
Em volume, esses 3 países tam-
bém lideram o ranking, sendo 
Paraguai o primeiro colocado, 
com 1,63 milhão de litros impor-
tados, assim como a Alemanha 
com os mesmos 1,63 milhão de 
litros (um volume 47,75% maior 
ao importado em 2020), e os 
EUA vem em terceiro lugar com 
903 mil litros importados.

Na 4ª e 5ª posição do ranking 
- tanto de valor quanto volume, 
estão Portugal e França, com va-
lores respectivos de U$ 937mil 
(509 mil litros) e U$ 785 mil 

(509 mil litros) em importação. 
O crescimento percentual de 
Portugal chegou a 120% em 
termos de valor, e 100% em 
termos de volume, comparados 
ao ranking anterior.

Principais esta-
dos exportadores 

Entre os principais Estados 
exportadores, em termos de va-
lor, São Paulo e Pernambuco li-
deram o ranking de 2021, com 
o total de U$6,09 milhões e U$ 
1,84 milhão exportados, res-
pectivamente. Na 3ª, 4ª e 5ª 
posição estão o Rio de Janeiro 
(U$ 1,30 milhões), Paraná (U$ 
1,23 milhões) e Rio Grande do 
Sul (U$ 883 mil). Já em Volu-
me, São Paulo (3,15 milhões 
de litros) e Pernambuco (1,95 
milhão de litros) se destacam 
novamente, seguidos do Para-
ná (1,15 milhão de litros), Rio 
de Janeiro (378 mil litros) e 
Minas Gerais (248 mil litros).

Vacinação para crianças 
sem comorbidades começa 
amanhã
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PRODUTOS IMPORTADOS: 
QUAIS OS DIREITOS DO 

CONSUMIDOR

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Divulgação

Já pensou comprar um 
produto no exterior e ele 
não funcionar?
 Será que você fi caria no     

        prejuízo? 
A resposta é: depende.
 Em alguns casos, a garantia de 
produto importado é determinada 
pelo CDC. Em outras, não.
Primeiro, é preciso dizer que o 
CDC é o Código de Defesa do 
Consumidor. Ou seja, a lei que 
assegura aos usuários direitos 
como reparos e garantia dos 
produtos. Mas, para ter acesso 
aos seus direitos, o consumidor 
tem um prazo máximo. Em 
caso de bens não duráveis, 
como alimentos, o prazo para 
reclamação é de 30 dias.
Já para bens duráveis, esse tempo 
máximo é de 90 dias. São bens 
duráveis produtos eletrônicos, 
como smartphones e notebooks. 
Ambos os prazos começam a 
contar a partir do recebimento 
do produto. Se ele foi entregue 
por uma remessa internacional, 
você deverá considerar a data de 
chegada do item em suas mãos.
Agora, se ele tiver sido comprado 
durante uma viagem, o prazo 
será contado a partir da data de 
compra, afi nal, neste dia você já 
terá tido acesso ao item. Abaixo, 
nós falamos das situações em que 
o CDC vale para resguardar os 
direitos do consumidor em caso 
de um produto importado.

GARANTIA QUANDO A 
COMPRA FOI DE UMA 
IMPORTADORA

Se você adquirir um produto 
comprando-o de uma 
importadora, ela se tornará 
responsável por sua garantia. 
Mas isso apenas se o fabricante 
não atuar no Brasil — se sim, o 
fabricante deverá cuidar da sua 
garantia.
No caso da importadora ser a 
responsável, ela deverá repor o 
produto ou custear o seu reparo. 
Essa assistência deve ser prestada 

mesmo que a importadora 
precise enviar o item para 
conserto no exterior. Isso é 
comum quando não existem 
peças ou mão de obra técnica 
no País. A empresa também 
precisará arcar com os custos 
deste envio.
Segundo o CDC, o prazo 
para devolução do produto ao 
consumidor, com ele reparado, 
é de 30 dias. Caso o conserto 
seja realizado no exterior, é 
permitido um tempo maior. 
Porém, a empresa deve informar 
ao usuário a data limite de 
devolução adequada do produto.

QUANDO HÁ UM 
REPRESENTANTE NO 
BRASIL

Quando o fabricante não atua 
no País, mas ele possui um 
representante por aqui, este será 
o responsável pelo reparo. Então, 
será preciso entrar em contato, 
informar sobre o ocorrido e 
aguardar instruções.
Quando o produto não pode ser 
reparado no Brasil, ele poderá ser 
enviado ao exterior para o reparo. 
Ou então, o usuário deverá 
receber um novo produto, igual 
ao anterior, com a remessa paga 
pelo representante.
O Código de Defesa do 

Consumidor entende que o 
representante nada mais é do 
que a marca no Brasil. Então, ele 
deve ser responsabilizado pelos 
inconvenientes do fabricante.
Outra opção permitida pelo 
CDC é que o representante 
ofereça um outro produto ao 
consumidor, desde que ele seja 
superior ao item problemático 
adquirido.

QUANDO O FABRICANTE 
ESTÁ NO PAÍS

Por fi m, quando o fabricante da 
loja atua no Brasil, ele deverá 
reparar ou trocar o produto 
defeituoso. Mesmo que ele tenha 
sido importado ou comprado no 
exterior.

O QUE ACONTECE 
SE NÃO HOUVER 
REPRESENTANTE NO 
BRASIL?

Se você adquiriu o produto no 
exterior, sem uma importadora, 
e não há um representante ou 
fabricante no Brasil, o CDC não 
será de muita ajuda.
Em casos assim, as regras serão 
aquelas do local em que o item 
for adquirido. Será preciso ler o 
termo de garantia dele e descobrir 
quais são essas normas.

Um dos sistemas de normas mais populares no Brasil 
hoje é o Código de Defesa do Consumidor (CDC); 
E é através dele que o cidadão se protege contra os 

problemas que porventura surjam ao adquirir um bem ou um 
serviço. Mas, quais os tipos de difi culdades que mais ocorrem 
nessa relação? São  as cobranças indevidas e a má prestação de 
serviço, representando mais de 40% de todas as reclamações 
abertas pelos órgãos de defesa do consumidor em 2021, sendo 
que a telefonia e banco lideram o ranking das 10 mais.
A má prestação de serviço consta no Código de Defesa 
do Consumidor e é caracterizada quando observa que o 
consumidor não está tendo atendimento adequado. Portanto, se 
tratando de um serviço essencial, precisa de atendimento mais 
célere
A cobrança considerada indevida de juros e multas em faturas 
e em cancelamento de contratos, além dos serviços prestados 
que deixam a desejar, estão regulados nos artigos 30 a 35 
(Da Oferta), 36 a 38 (Da Publicidade) e 30 a 41 (das Práticas 
Abusivas) do CDC.  Portanto, são os artigos mais usados nos 
Procons, 
As reclamações sempre se repetem, inclusive as que aparecem 
em menor volume. No dia a dia dos Procons, ao menos uma 
denúncia sobre vícios em produtos por dia, é constatada, 
no entanto, as mais comuns, são reclamações referentes 
a problemas nas faturas e boletos, o que inclui uma gama 
de questões como a cobrança por um serviço que não foi 
requisitado, juros indevidos após um acordo, multa por 
desistência de contrato etc.
Campeãs – Considerando as reclamações contra cobrança 
indevidas nas faturas e a inefi cácia nos serviços, é natural que as 
prestadoras sejam as mais demandadas, sempre fi gurando entre 
as 10 mais. Constatamos que, infelizmente, ainda há um longo 
caminho a percorrer para que essa relação seja a ideal, mas o 
CDC já melhorou bastante para o lado do consumidor e os 
Procons estão atentos para garantir essa proteção diariamente.
As 10 mais – Das reclamações que chegaram aos Procons em 
2021, as empresas de serviços, como telefonia e bancos, estão 
entre as 10 mais demandadas e, entre essas dez, a OI representa 
mais de 30%, com as empresas de telefonia ultrapassando os 
60% dentro desse ranking.
Finalizando, segundo o parágrafo único do artigo 42, o 
consumidor que for cobrado indevidamente e pagar pela quantia 
indevida, deverá receber em dobro aquilo que pagou a mais.                

PLANO DE 
SAÚDE  NÃO 

PODE EXIGIR 
CARÊNCIA EM 
SITUAÇÕES DE 
EMERGÊNCIA

COBRANÇA INDEVIDA E MÁ 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÃO AS 

RECLAMAÇÕES MAIS DEMANDADAS 
NOS PROCONS EM 2021

A  3ª Turma Cível do 
Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal  manteve 

decisão que condenou um plano 
de saúde a custear internação de 
benefi ciário com sintomas de 
COVID-19, assim como todos 
os procedimentos exigidos pela 
equipe médica e medicamentos 
necessários, independentemente 
de carência e limite temporal.      
De acordo com ação,  o contrato 
com uma administradora de 
benefícios foi assinado em 
fevereiro de 2021. No mês 
seguinte,  porém, o benefi ciário 
o  começou a apresentar sintomas 
relacionados ao coronavírus, 
como tosa, febre alta  e dores de 
cabeça.      
Com a evolução do quadro 
para insufi ciência respiratória, 
o paciente  procurou,  em 
abril, uma unidade  de saúde 
credenciada pelo plano, na 
qual obteve a confi rmação do 
diagnóstico. Com a situação  já 
agravada, teve de ser internado 
no Hospital Santa Marta em 
Taguatinga.    No entanto, a 
empresa negou atendimento, sob 
argumento de que o paciente 
não havia cumprido o prazo de 
carência. Diante da negativa, o 
autor recorreu à Justiça a fi m de 
garantir a internação e os demais 
procedimentos necessários.
A liminar foi deferida e   a 
decisão, em primeira instância, 
confi rmada. A seguradora 
recorreu, mas teve o pedido 
negado, com base     no Código 
de Defesa do Consumidor.
  Na decisão, a desembargadora 
relatora ressaltou que 
“caracterizado o estado de 
urgência, por infecção pela 
Covid-19 , não pode o plano 
de saúde recusar a internação 
hospitalar de que  necessita o 
benefi ciário, ao argumento de 
que não foi cumprido o prazo de 
carência”. 
Observou ainda que, nas 
hipóteses de cobertura em casos 
de emergência, a Lei 9.65698 
determina o prazo máximo de 
carência de 24 horas.
Relatório médico anexado ao 
processo dizia que o autor 
apresentava quadro de pneumonia 
provocada pela Covid, com 
risco de evolução para síndrome 
respiratória aguda, necessitando 
assim de suplementação 
de oxigênio    e vigilância                                                                          
respiratória em ambiente 
hospitalar.  
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Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

EM FAMÍLIA -  O Diretor de Tv Adriano Ricco  e a esposa, 
a apresentadora Eliana, viajaram para praia. Levaram a 
mãe dela e o neto.

APARÊNCIA IMPRESSIONANTE  - Recentemente, Angé-
lica postou em suas redes sociais uma foto com Bella e 
chamou a atenção dos internautas. A garotinha de três 
anos é sobrinha da apresentadora Angélica. O que sur-
preendeu os fãs foi a semelhança entre Bella e a tia.

HOTEL ULTRALUXO   -  Foi inaugurado em São Paulo a 
Rosewood Hotels. A entrada do Rosewood Hotels & Re-
sorts na América do Sul pode ser considerado um novo 
ícone global para a marca de ultraluxo.

EM FAMÍLIA   -  A charmosa parnaibana Christianne Ve-
ras Darcy, celebrou o seu ano novo em sua terra natal, 
na companhia de seu amado, o advogado Samuel Darcy 
e de familiares em casa de praia, no Coqueiro, seguindo 
a tradição da família “Veras” em estourar o champagne à 
beira-mar, com aquela brisa litorânea.  

ESPECIALIDADE   - Médico especialista em caixa torá-
cica

DESTAQUE DO DIA  - O colunista mágico, Fernando Fis-
cher, queridinho da Aninha Monteiro é o destaque de hoje 
da coluna
INDICAÇÃO PARA PRÊMIO -  Mauro Picini, jornalista e co-
lunista social, está concorrendo ao prêmio Top Tur (Prê-
mio Panorama do Turismo). Ele foi indicado na categoria 
Divulgação Turística. Mauro é um legitimo parceiro de em-
presas e instituições que trabalha para fortalecer o turis-
mo de todo o Paraná, em especial Foz do Iguaçu/PR.

LEMBRANÇA  - Os amigos comemoraram o aniversário 
de Fátima Cruz o ano passado, em um restaurante da 
cidade

As inscrições para a 
edição 2022 do Fes-
tival Internacional de 
Teatro de São José 

do Rio Preto, o FIT Rio Preto, 
foram abertas nesta sexta-feira, 
21. Companhias, produtoras, 
grupos e artistas independentes 
do Brasil e do exterior podem 
enviar o material de seus espetá-
culos e projetos, até o dia 20/02.

Realizado pela Prefeitura Mu-
nicipal de Rio Preto, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura, 
e pelo Sesc São Paulo, o FIT Rio 
Preto, em 2022, completará 53 
anos de história e 20 anos de 
edição internacional. Com dez 
dias de duração, o evento que 
é um dos maiores festivais de 
teatro do País, já tem data: 21 
a 30 de julho de 2022, retor-
nando após uma lacuna de dois 
anos sem edições, por conta da 
pandemia de covid-19.

FIT RIO PRETO ABRE INSCRIÇÕES
Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

ESTE ANO

O Festival voltará à cena 
com o propósito de marcar a 
retomada dos grandes eventos 
culturais, demonstrando a impor-
tância da arte e cultura na vida 
da sociedade, especialmente 
em tempos difíceis, como o da 
pandemia.

Inscrições
As inscrições são gratuitas e 

devem ser realizadas por meio do 
site do festival, www.fitriopreto.
com.br, até às 23h59 do dia 
20/02. No site estão disponíveis 
o regulamento completo e de-
mais instruções para a inscrição. 
As categorias são: Internacional 
(espetáculos e projetos de outros 
países); Nacional (espetáculos 
e projetos de todo o território 
nacional, exceto São José do 
Rio Preto/SP) e Cena Rio Preto 
(espetáculos e projetos exclusi-
vamente da cidade).

História

DivulgaçãoApós comemorar seus 50 
anos em 2019 e após uma la-
cuna de dois anos, por conta da 
pandemia, na edição de 2022 o 
FIT Rio Preto alcança outra mar-
ca importante, sua 20ª edição 
internacional. Em sua história, 
se apresentaram no festival mais 
de 30 países e a representação 
dos cinco continentes.

Criado em 1969, como Fes-
tival Nacional de Teatro Amador, 
em 2001 ampliou suas fronteiras 
e assumiu dimensão internacio-
nal, a partir da parceria entre 
a Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Preto e o Sesc São 
Paulo. Anualmente, o festival 
apresenta diferentes possibilida-
des de diálogo com o teatro na 
contemporaneidade. O evento é 
um importante espaço de dis-
cussão e reflexão sobre as artes 
cênicas, com a programação de 
espetáculos e atividades formati-
vas voltada à democratização da 
produção, ao acesso e à fruição 
dos bens e serviços culturais. FIT Rio Preto abre inscrições para edição 2022

Inep confirma datas do Enen, 
Revalida, Encceja e Enade deste ano 

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) confirmou 
nesta sexta-feira (21) a reali-
zação do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) de 2022 
nos dias 13 e 20 de novembro. 
Já o exame para pessoas priva-
das de liberdade, o Enem PPL, 
será realizado nos dias 13 e 14 
de dezembro.

Além do Enem, o Inep tam-
bém apresentou o calendário de 
outros exames, como o Exame 
Nacional de Revalidação de 
Diplomas Médicos Expedidos 
por Instituição de Educação 
Superior Estrangeira (Revalida) 
2022, o Exame Nacional para 
Certificação de Competências 
de Jovens e Adultos (Encceja) 
2022 e Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes 
(Enade), assim como de exames 
internacionais.

Revalida
A primeira etapa da pri-

meira edição do Revalida será 
realizada no da 6 de março e a 

segunda etapa nos dias 25 e 26 
de junho. Já a segunda edição 
do Revalida está previsto para o 
dia 7 de agosto (primeira etapa), 
com a segunda etapa ocorrendo 
nos dias 3 e 4 de dezembro.

O Revalida é composto por 
uma etapa teórica e outra etapa 
prática que abordam, de forma 
interdisciplinar, as cinco gran-
des áreas da medicina: clínica 
médica, cirurgia, ginecologia e 
obstetrícia, pediatria e medicina 
da família e comunidade (saúde 
coletiva).

Aplicado desde 2011, o 
exame tem por objetivo sub-
sidiar a revalidação, no Brasil, 
de diploma de graduação em 
medicina expedido no exterior. 
O exame avalia as habilidades, 
as competências e os conhe-
cimentos necessários para o 
exercício profissional adequado 
aos princípios e necessidades do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Encceja
O Encceja está marcado para 

o dia 28 de agosto. O exame 
serve para conceder o diploma 
de conclusão do ensino funda-

mental ou médio para jovens e 
adultos que não conseguiram 
obter a certificação na idade 
adequada. O Encceja para as 
pessoas privadas de liberdade 
ocorrerá nos dias 11 e 12 de 
outubro.

Para quem mora no exterior, 
o Encceja será aplicado no dia 
18 de setembro. As pessoas 
privadas de liberdade no exterior 
poderão realizar o exame (Enc-
ceja exterior PPL) no período de 
19 a 30 de setembro.

Enade
O Enade está marcado para 

o dia 27 de novembro. A prova 
é usada como instrumento de 
avaliação do ensino superior 
brasileiro. Este ano, o Enade 
será composto por uma prova 
com 40 perguntas.

O conteúdo é dividido entre 
dez questões de formação geral, 
com temas comuns a todos 
os cursos, e 30 questões de 
componente específico, com 
perguntas próprias de cada área. 
No total, são cinco questões dis-
cursivas e 35 de múltipla esco-
lha. Os estudantes terão quatro 
horas para realizar a prova.

Da REDAÇÃO

EXAMES NACIONAIS
Especialista fala sobre mitos e 

verdades ao lavar roupas de bebê

Antes mesmo dos bebês 
chegarem em casa, já começam 
as dúvidas: qual a maneira cor-
reta de lavar o enxoval? Quais 
produtos utilizar para evitar 
alergias? Levar as roupas de 
bebê à lavanderia é uma boa 
ideia? Tantos questionamentos 
fazem sentido, afinal, alguns 
produtos, ou até cheiros muito 
fortes, podem irritar a pele dos 
recém-nascidos.

Para evitar problemas, des-
cubra alguns mitos e verdades 
sobre como deixar as peças lim-
pas da maneira correta, explica-
dos pelo pediatra rio-pretense, 
Roberto Mussi.

Roupas de bebê só podem 
ser lavadas à mão? Mito. As 
peças do enxoval não precisam 
ser lavadas manualmente. Na 
máquina de lavar, a recomen-
dação é utilizar a função para 
roupas delicadas ou sacos 
especiais para peças menores 
e sensíveis.

É preciso lavar o enxoval 
antes do 1° uso? Verdade. 
Toda peça deve ser lavada antes 
de ser utilizada pelo bebê. As-

sim, evita-se a contaminação de 
agentes externos e micro-orga-
nismos que possam ter entrado 
em contato com o tecido - inclu-
sive, mantas, cobertores, tiaras 
de tecido e fraldas. Uma dica é 
começar a lavar tudo que será 
utilizado a partir da 30° semana 
de gestação, já que o recomen-
dado é higienizar as peças que 
serão usadas até os primeiros 
seis meses de vida .

Pode lavar roupas de bebê 
na lavanderia? Verdade. Com 
tantos preparativos para receber 
o novo integrante da família, 
uma opção mais prática é la-

Andressa ZAFALON

ALÔ, MAMÃES

var as peças na lavanderia. 
Atenção: procure empresas 
que utilizem produtos hipoa-
lergênicos.

É necessário lavar as 
peças com água quente? 
Mito. Muitas pessoas pensam 
que a água quente esteriliza 
as peças, mas não é neces-
sário. A água fria é suficiente 
para deixar as roupas limpas e 
seguras para o uso. Contudo, 
o ferro de passar é uma boa 
ideia para eliminar possíveis 
micro-organismos.

Sabão e amaciante Tra-
dicional são proibidos? Ver-
dade. O sabão e o amaciante 
tradicionais contém aditivos 
químicos que podem ser aler-
gênicos, além da fragrância 
forte para os bebês. Invista 
em opções hipoalergênicas ou 
neutras.

Posso guardar o enxo-
val direto na gaveta? Mito. 
Depois de lavar e passar as 
peças, o ideal é guardá-las em 
sacos de TNT ou outro tecido 
leve e arejado para permitir a 
ventilação. Assim, as roupas 
ficam seguras contra a poeira 
ou outros agentes externos, 
como o mofo.
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REINAUGURAÇÃO  

Carlinhos Pinheiro e Juju Cizotto, 
recebem dia 1º de fevereiro, 
uma terça-feira, a partir de 15 
horas, para a reinauguração 
das novas instalações da sede 
do grupo, estúdio e redação do 
Grupo Arena Carlinhos Pinheiro 
e reestreia do programa de TV 
Arena News, com cocktail após. 
Merci.

DOSE DUPLA
Conforme anunciado aqui no 
ano passado, os médicos Dr, 
Edmo Atique Gabriel e seu irmão 
Dr. Sthefano Atique Gabriel, 
vão realizar este ano, além da 
Feira Thamin Health de 30 de 
setembro a 1º de outubro, uma 
variante destinada apenas aos 
setores de beleza, denominada 
Thamin Skin  & Hair, para 
dermatologistas, cabeleireiros, 
maquiadores e afins. Ambas 
merecerão um denso evento de 
lançamento em breve. 

HAPPY BIRTHDAY IV
O prédio do Hospital da Zona Norte está pronto, mas ainda é preciso 
vesti-lo de equipamentos e mobiliário. As organizações sociais 
se habilitam para participar da licitação que analisará a melhor 
proposta, tanto financeira como de qualidade. A Organização Social 
Oswaldo Cruz já se habilitou. E fala-se também que há interesse 
da nossa Faceres em fazer dele seu hospital –escola.

DIOCESE 
O anúncio publicado aqui na 
edição de quarta-feira passada, 
dia 19, sobre a criação em breve, 
da Arquidiocese de Rio Preto- 
deixou a comunidade católica 
otimista. O processo, parado 
no Vaticano há 9 anos, teve 
manifestação do arcebispo de 
Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva, 
favorável à saída das dioceses de 
Barretos,Votuporanga, Catanduva 
e Jales de sua coordenação, para 
que pudessem ser integradas 
à futura Arquidiocese de Rio 
Preto. Assim, nessa divisão da 
província eclesiástica, Ribeirão 
Preto coordenaria as dioceses de 
Franca, São João da Boa Vista e 
Jaboticabal.

PARTY  
O Espaço Nerath promove 
dia 29 de janeiro a partir de 
22 horas, o Zouk 22 Club 
Experience, uma festa com 
música de Ricardo Prado, Mila 
Menin e Ronaldo Rosan.

ADIANTADO 
Pelo que se pode notar, graças à 
Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, Rio Preto é uma 
cidade avançada no tempo. 
Já estão instaladas, apesar de 
ser ainda final de janeiro, as 
árvores de Natal nas principais 
praças, entradas da cidade e 
na represa. Ou será que ainda 
é a decoração do ano passado 
esquecida de ser desmontada 
como manda a tradição, no dia 
de Reis, 6 de janeiro? Acorda, 
secretário!

HAPPY BIRTHDAY  III
A agenda de inaugurações é robusta e tem mostrado, que Edinho 
é sem dúvida, um dos melhores prefeitos de nossa história, 
comparável a Alberto Andaló, de saudosa memória. O tsunami que 
varreu a economia rio-pretense durante a pandemia e os esforços 
para segurar mecanismos de manipulação pela Secretaria Municipal 
de Saúde- o secretário Aldenis Borin, da Saúde é outro destaque 
entre os pares de Edinho – alcançaram resultados satisfatórios, 
muito melhor que a maioria das cidades do interior de São Paulo. O 
projeto de Edinho de retomada da economia foi aplaudido Tribunal 
de Contas da União. 

HAPPY BIRTHDAY II  
Para que o leitor tenha ideia, quatro novos bolsões de estacionamento 
estão à espera de inauguração: na Cidade Jardim, em frente ao 
Hospital da Zona Norte e dois no bairro São Deocleciano – um deles 
em frente ao Belvedere. Praças, são em torno de 20, como a do 
Estoril, a da Marechal Deodoro (em frente à confraria do Espeto) 
e três atrás do Centro Esportivo do Eldorado, apenas por exemplo. 

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

QUARENTENA 
Cumprindo os protocolos 
determinados pelo corpo 
médico da Band, Fausto Silva 
fez o exame PCR para detecção 
da Covid-19 e o resultado deu 
positivo. O apresentador está 
assintomático, passa bem e 
seguirá trabalhando em casa 
cumprindo a quarentena. As 
gravações do programa Faustão 
na Band estão suspensas. 
Como há edições já gravadas da 
atração até a próxima quarta-
feira (26), a exibição não será 
afetada. O apresentador deve 
retomar as gravações já no 
início da semana que vem.

LEILÃO DE TÍTULOS 
A diretoria do Clube Monte 
Líbano realizará  segunda-
feira,dia 24 , mais um leilão 
de títulos com lance mínimo 
de R$ 2.500,00 à vista (taxa 
de transferência inclusa). 
As propostas poderão ser 
entregues na secretaria da 
sede cidade, ou enviadas por 
e-mail, até as 17:00 horas do 
dia do leilão.

HAPPY BIRTHDAY VI
Adiada por várias vezes, a inauguração do Mercado Municipal 
que recebeu uma significativa retrofit realizada com competência 
pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, deverá 
integrar o programa das festividades de aniversário da cidade, cuja 
data máxima é o Dia de nosso Padroeiro, São José, 19 de março 
enfatizando a recuperação e modernização daquele monumento 
histórico.

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO I 

Para festejar seu primeiro aniversário, a agência de influenciadores 
rio-pretense, X- Influencer, promove na próxima quarta-feira, dia 
26 de janeiro, a partir de 20 horas,um baile só para convidados, 
que promete bombar no Buffet Fauze Karan,acenando com os 
shows do cantor Seu Moço e da cantora funk paulistana, Geho.

HAPPY BIRTHDAY I 
Já posicionado na raia à espera do tiro de largada dado pelo prefeito 
Edinho Araújo, como o tricampeão olímpico jamaicano Usain Bolt, 
o secretário de Serviços Gerais, Ulysses Ramalho – um dos mais 
competentes do elenco de integrantes da equipe do prefeito, diga-
se – tem um grande número de praças e logradouros públicos, 
reformados ou novos, prontos para serem inaugurados.A maioria 
foi atropelada desde o início da pandemia, protelada para evitar 
aglomerações. Agora, dependendo do comportamento da Ômicron, 
eles poderão integrar o programa de festejos do Dia da Cidade, dia 
19 de março, ou melhor, durante todo o mês consagrado ao nosso 
padroeiro, São José.

O médico Zé da Rosa prati-
cando um de seus maiores 
prazeres, além da compa-
nhia da mulher, Nícia, das 
filhas e dos netos: pescar.

A-8

Dom Antônio Emídio Bivar, 
o novo bispo de nossa Dio-
cese, cuja posse merecerá 
uma missa solene dia 19 de 
março na Catedral de São 

José.

Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 

Os integrantes da Agência X-Influencer que na próxima 
quarta-feira, dia 26, promovem “O Baile”: a make-up e 

influencer Nádia Zann, Ana Paula Castinho empresária e 
digital influencer e Júnior Rodrigues, digital influencer e 

especialista em marketing digital. 

Allim e Lena Bassitt, curtindo férias em Serra da Canastra, 
comemoraram dia 13 o aniversário dele, cercados pelos 

filhos Giulia, Bruna e Pedro, do genrinho Enzo e da norinha 
Victoria.

HAPPY BIRTHDAY V
O deputado Itamar Borges, secretário da Agricultura até abril quando 
retorna à Assembleia Legislativa por compromissos eleitorais, deverá 
acompanhar Edinho nas inaugurações porque, embora continue 
afirmando ser novamente candidato a deputado estadual, tergiversa 
quando lhe perguntam se será candidato a prefeito – já mudou seu 
domicilio eleitoral para nossa cidade – poderá ter como companheiro 
de chapa, como seu vice, Edinho Araújo Filho, que a princípio fala 
em candidatar-se a deputado federal.

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO II  
A rio-pretense X- Influencer, inova atuando no marketing de 
eventos, realizando a conexão entre o network e os influenciadores. 
Para se ter uma ideia, Nádia Zahh, uma das sócias, conta com 
mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Ana Paula Castilho 
não fica atrás: tem 930 mil seguidores no Insta e o terceiro sócio 
Júnior Rodrigues tem mais de 322 mil seguidores. 

COINCIDÊNCIA 
A notícia da morte de Elza Soares, aos 91 anos, fez muita gente 
lembrar uma triste coincidência.Foi em um 20 de janeiro, só que 
há 39 anos, em 1983, que o Brasil perdeu Manoel Francisco 
dos Santos, o Mané Garrincha, estrela do nosso futebol.Elza e 
Mané assumiram publicamente a intensa relação que tinham em 
1963. Se casaram oficialmente em 1966, matrimônio que durou 
até 1982. Os dois tiveram um filho: Manoel Francisco dos Santos 
Júnior, apelidado de Garrinchinha, que faleceu em 11 de janeiro 
de 1986, vítima em um acidente de automóvel.

POSSE 
A missa solene do Dia de 
São José, dia 19 de março, 
tradicionalmente celebrada 
pelo nosso bispo diocesano 
e prestigiada por políticos de 
várias matizes, pois comemora 
o aniversár io da c idade, 
este ano terá uma pompa e 
circunstância muito maior, 
porque marcará a posse do 
novo bispo Dom Antonio Emídio 
Vilar no comando administrativo 
apostólico de nossa Diocese.

HAPPY BIRTHDAY VII 
Vencedores da licitação, o bar Chico Barrigudo vai ter uma choperia 
instalada num dos decks em frente ao Mercado Municipal, o da rua 
Silva Jardim. O da rua Jorge Tibiriçá será a choperia do Mar & Rio 
e ambas poderão funcionar entre quinta-feira e sábado, até as 21 
horas, segundo informou o secretário Pedro Pezutto.


