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Laboratório móvel do Butantan fará 
mapeamento de variantes na região

A PARTIR DESTA SEMANA

Morando junto há sete dias, casal 
termina em agressões e prisão

Moradores 
denunciam descaso 
de casas entregues 

com defeito
Moradores do bairro Jardim 

dos Buritis denunciam que as 
chaves das casas foram entre-
gues e poucos meses depois os 
imóveis já começaram a apre-
sentar problemas graves, como 
rachaduras, infiltrações, des-
colamento de reboco e massa, 
além de algumas portas e janelas 
estarem ‘caindo’. Ana Paula de 
Pádua vive essa situação há 28 
meses. “Desde quando peguei 
a chave”, afirma.           Pág.A2

Doria vai indenizar 
Marisa Monte e 
Arnaldo Antunes 

por música
Para a violação de direito 

autoral, basta o fato objetivo 
da reprodução da obra.Com 
base nesse entendimento, a 
1ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo manteve a condenação 
do governador João Doria 
(PSDB) pelo uso indevido e 
sem autorização da música 
“Ainda Bem”, de Marisa Mon-
te e Arnaldo Antunes, em um 
vídeo postado na internet em 
2017.    Pág.A7
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PELA 1ª VEZ  O Hospital de Base e seus colaboradores farão uma mobilização para vacinar 
a população contra Covid-19 em Rio Preto na próxima semana.                             Pág.A5

Pág. A4

Barroso indica  
ministros para 

julgar propaganda 
eleitoral 

O presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro 
Luís Roberto Barroso, assinou a 
Portaria 55/2022 que indica três 
ministros da Corte para analisar os 
processos referentes à propagan-
da eleitoral nas Eleições 2022. 
São eles: ministra Maria Cláudia 
Bucchianeri, ministro Carlos Vello-
so Filho e ministro Raul Araújo. 
Caberá a eles julgar reclamações 
ou representações que apontem 
irregularidades.                 Pág.A7

Olímpia registra 
maior geração 
de emprego 
da história

O ano de 2021 foi de cres-
cimento econômico histórico 
para Olímpia. Isso porque o 
município registrou seu melhor 
saldo de geração de emprego, 
segundo os dados do Caged 
– Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados, di-
vulgado na  semana passada, 
pelo Ministério da Economia. 
Segundo o relatório, Olímpia 
fechou o último ano com saldo 
positivo de 1.488 postos de 
trabalho formais.   Pág.A2

Ladrão leva PM 
até loja que 

vendeu celular 
furtado no dia 

anterior
Pág. A4

Sessão tem 
seis projetos 

de lei e quatro 
vetos na pauta 

de terça
Pág. A3

Mesmo sem 
carnaval, 
Edinho 

decreta ponto 
facultativo

Pág. A3

Vereador quer regulamentar 
estacionamento em 
corredores de ônibus

Pág. A3

Projeto quer regulamentar estacionamento nos corredores
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Dívida se paga com produção 
e não com propriedade

As perdas nas safras 21 e 
22, já representam um gran-
de prejuízo, principalmente 
na região do Rio Grande do 
Sul, Paraná e Mato Grosso 
do Sul, especialmente em 
razão do clima.

Assim, é muito comum 
esperar que produtores ru-
rais possam perder o seu 
patrimônio em razão de não 
terem conhecimento dos di-
reitos que lhe são assegura-
dos através do credito rural.

A lei diz que razões cli-
máticas e mercadológicas 
garantem ao produtor rural o direito de alongar a sua 
dívida na mesma taxa de juros que foi contratada, desde 
que ele comprove as perdas da atual safra e a fórmula 
do novo pagamento.

As regras gerais para o alongamento das dívidas, e, 
nas hipóteses contempladas pelo crédito rural, tratam 
da dificuldade da comercialização de produtos e da 
frustação da safra por fatores adversos. Nesse caso, 
entre o clima e entre outros fatores adversos e eventuais 
ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento do negócio, 
abre-se um cenário muito grande, no momento em que 
o produtor observa sua safra frustrada.

Além disso, a comprovação das perdas de uma safra 
talvez seja uma das questões mais difíceis dentro de 
um processo judicial, em que o produtor rural pretende 
o alongamento do débito ou a revisão desse débito em 
razão da frustação da sua safra.

Esse é o grande empecilho, uma vez que provar que 
uma determinada região sofreu com uma geada é fácil, 
porém pode ser difícil provar que a geada destruiu de-
terminada lavoura, localizada em uma área específica, 
e que em razão disso o produtor teve prejuízo.

O importante nesse caso é como o produtor deve 
proceder para conseguir comprovar o seu direito ao 
alongamento dessa sua dívida. Por exemplo, o agrônomo 
deve fazer um laudo de perda de safra com o técnico 
contábil, que pode fazer um pedido de alongamento da 
dívida que coincida com a sua capacidade de pagamento, 
demonstrando que a perda daquele momento somente 
poderá ser paga com o resultado de duas, três ou quatro 
safras futuras.

Outro procedimento necessário é notificar o banco 
com antecedência mínima de 15 dias do vencimento 
para que assim o produtor comece a dar ensejo ao seu 
direito de prorrogar o crédito rural, mediante a prova da 
frustação de safra, um dos principais documentos para 
obtenção de êxito. E para isso, é necessário o laudo 
de perda da lavoura, completo, bem redigido e de fácil 
compreensão.

Esse laudo deve conter informações detalhadas, 
completas sobre a descrição do imóvel rural, da lavoura, 
as especificidades de cultura em questão, as técnicas 
aplicadas, o cultivo, a adubação e se a perda é decor-
rente das dificuldades climáticas.

O agricultor pode utilizar também o laudo feito pelas 
próprias instituições financeiras, que muitas vezes vão 
até o imóvel rural para poder verificar a situação. Por 
isso, essa vistoria deve ser sempre acompanhada pelo 
produtor que pode discordar de algo que o agente escreva 
e que não esteja de acordo.

Outras ferramentas também podem auxiliar o produtor 
na formatação do documento e no sucesso do processo, 
como a produção de vídeos e fotos das perdas nas áreas 
rurais, imagens de satélite e notícias de jornais e revistas 
que relatem o problema com o clima e a consequente 
perda de safra na região.

Uma ata notarial é outro documento possível. Para 
isso, o produtor rural pode chamar o tabelião até a lavou-
ra para que ele constate as informações junto com seu 
agrônomo, colha prova testemunhal de vizinhos, registre 
as notas fiscais e outros documentos que comprovem a 
incapacidade de entrega total ou parcial da produção.

E o produtor pode ainda lançar mão de uma medi-
da judicial conhecida, que consiste na antecipação de 
provas, conhecida como ação de produção antecipada. 
Trata-se de um mecanismo judicial que permite informar 
a justiça que está havendo perda, produzindo um laudo 
em juízo.

Todas essas medidas tomadas ajudarão, com certeza, 
a provar o pleito do produtor rural no caso de frustação 
de safra, garantindo seus direitos e protegendo seu 
patrimônio.

Afinal, dívida se paga com produção e não com pro-
priedade.

*Fabiano Ferrari é advogado especialista na 
Reestruturação Financeira do Produtor Rural. www.
fabianoferrariadvogado.com.br

ARTIGO 
Olímpia registra 

maior geração de 
emprego da história
O ano de 2021 foi de cres-

cimento econômico histórico 
para Olímpia. Isso porque o 
município registrou seu melhor 
saldo de geração de emprego, 
segundo os dados do Caged – 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados, divulgado 
na  semana passada, pelo 
Ministério da Economia.

Segundo o relatório, Olím-
pia fechou o último ano com 
saldo positivo de 1.488 postos 
de trabalho formais, sendo 
7.692 contratações contra 
6.024 desligamentos no de-
correr de 2021. O setor da 
economia que mais contribuiu 
com o desempenho favorável 
foi o de Serviços com saldo 
de 818 vagas, tendo grande 
influência da atividade turís-
tica, que retomou com força 
na cidade, principalmente, no 
segundo semestre.

Outro fator importante é 
que o município registrou sal-
do positivo em praticamente 
todos os meses de 2021, com 
exceção somente de outubro, 
quando resultou em -68 vagas, 
ligadas à indústria e à agrope-
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cuária, coincidindo exatamente 
com o período de encerramento 
da safra da cana-de-açúcar, 
que é a atividade preponderan-
te desses setores na cidade. 
Em todos os demais meses 
do ano, a geração de emprego 
foi positiva, sendo o mês de 
dezembro o que apresentou 
melhor índice, com saldo de 
387 empregos formais.

Anteriormente, o maior 
saldo de emprego havia sido 
registrado em 2006, quando 
foram 1.090 vagas com cartei-
ra assinada no acumulado do 
ano. Depois disso, o melhor de-
sempenho ocorreu em 2019, 
com 773 vagas. De 2017, 
no início da gestão, quando o 
ano fechou em 232 vagas, até 
agora, a geração de emprego 
apresentou um crescimento 
de 541%, com saldo positivo 
em todos os anos, exceto em 
2020 (-132 vagas), em que o 
país todo foi afetado economi-
camente devido à pandemia e 
à suspensão das atividades e 
serviços.

“Vemos este resultado com 
grande entusiasmo, destacan-
do nossa cidade em toda a 

região e apresentando o melhor 
desempenho da história. O últi-
mo ano foi de muitos desafios, 
mas a retomada econômica, de 
forma segura e responsável, 
tem mostrado os frutos. Apesar 
dos impactos da pandemia, o 
município manteve investimen-
tos aquecidos, e, ao longo de 
2021, tivemos a instalação de 
novas empresas do comércio 
e da indústria, além do cresci-
mento da nossa rede hoteleira 
e dos serviços turísticos, que 
possibilitaram este aumento 
do emprego formal. Com no-
vos projetos em andamento, 
esperamos que este progresso 
se mantenha e nossa cidade 
seja cada vez mais forte e de-
senvolvida”, avaliou o prefeito 
Fernando Cunha.

JARDIM BURITIS

Moradores reclamam de obras 
e descaso da construtora

Divulgação

Vários moradores do bairro 
Jardim dos Buritis, de Rio Pre-
to, procuraram o DHoje para 
reclamarem de uma situação 
que, segundo eles, se arrasta 
por muitos meses.

De acordo com os morado-
res, as chaves das casas foram 
entregues e poucos meses de-
pois os imóveis já começaram 
a apresentar problemas graves, 
como rachaduras, infiltrações, 
descolamento de reboco e mas-
sa, além de algumas portas e 
janelas estarem ‘caindo’.

A Ana Paula de Pádua vive 
essa situação há 28 meses. 
“Desde quando peguei a chave 
da minha ela apresenta proble-
mas, com isso, não consegui 
mudar pra lá, continuo pagando 
aluguel e, piro que isso, minha 
mãe morreu antes de conhecer 
a minha que era um sonho 
nosso”, desabafa.

No caso da residência da 
Ana, a construtora já foi ao local 
fazer consertos por sete vezes 
e os problemas retornaram em 
todas as vezes, até que chegou 
um momento em que a morado-
ra acionou a concessionária, no 
caso a Rodobens, já que a cons-
trutora RNI Empreendimentos 
não dava o retorno desejado.

“Foram mais de 30 chama-
dos abertos na RNI e sempre 
dificultam o quanto podem. 
Chegaram a dizer que os pro-
blemas que tinham na casa não 
estavam na garantia, sendo que 

a garantia estrutural é de cinco 
anos. Coloquei todo o dinheiro 
que eu tinha aqui, não é só di-
nheiro, é um sono. Não é justo 
o que estão fazendo. Eu não 
consigo morar na minha casa. 
Pago aluguel e a parcela da 
casa, estou bancando dois lares 
e só moro em um porque o outro 
está praticamente inabitável”, 
explica Ana Paula.

A moradora ainda detalhou 
que, na segunda-feira (31), 
depois de muitas tentativas, a 
engenheira responsável pelo 
projeto, foi até a casa dela e in-
formou que será preciso colocar 
12 reforços de fundação.

“Vai ter que erguer minha 
casa com um macaco hidráulico 
e quebrar tudo lá dentro, além 
de ter colocar brocas para erguer 
a casa e poder fazer a fundação 
novamente. A garantia estrutu-
ral é de cinco anos, quem me 
garante que daqui cinco anos 
minha casa não estará toda ra-
chada novamente?”, questiona.

Maria Cristina Nascimento 
também diz que recebeu as 
chaves da casa em fevereiro de 
2021. “Eu queria ver o local que 
seria minha casa, mas me en-
rolaram até o dia da entrega da 
chave. Com um mês já apresen-
tou vazamento na lâmpada da 
sala, solicitei conserto, a priore 
me falaram que não tinha seguro 
pra isso e em novembro minha 
casa alagou inteira e molhou 
todos os meus móveis”, conta.

Maria ainda ressalta que as 
portas e janelas da cada dela es-

tão ‘soltas’. “Já arrumaram duas 
vezes, mas, como fazem reparos 
só pra maquiar, os problemas 
acabam voltando. Pra entrar na 
minha casa é só empurrar a por-
ta ou a janela que elas caem”.

Outro caso parecido é do 
Diego Eduardo Viera Fernandez 
que, desde março de 2021 
enfrenta problemas estruturais 
na casa. “Foram fazer vistoria e 
colocaram PU em uma racha-
dura de parede, sendo que PU 
é pra calha. Passou o tempo e 
mais rachaduras apareceram, a 
casa está toda fora de desnível, 
da metade da casa para o fundo 
está cedendo, a parede do meu 
quarto, que é na frente da casa, 
está descendo, está desgrudan-
do a laje da parede”, detalhou 
Diego.

Romário Teixeira dos Santos 
Marques também contou ao 
DHoje que a entrega de chaves 
da casa dele foi atrasada por um 
ano e quando ele entrou na casa, 
os problemas já apareceram.

“Infiltrações, parede jorrando 
água, mexeram na calha mas 
continua com vazamento. Além 
disso, meu terreno fica próximo 
de um poste que cedeu a terra 
e a fiação está toda exposta. 
Tenho um cachorro e morro de 
medo dele se machucar com 
esses fios. Minhas paredes estão 
todas amarelas por conta do va-
zamento e o pior é que pagamos 
caro para termos ‘isso’. Os juros 
das parcelas são extremamente 
abusivos”, relata Romário.

O DHoje entrou em contato 

com a RNI Empreendimentos, 
do Grupo Rodobens, responsá-
vel pelas obras das casa e, por 
nota, a empresa respondeu que 
“já estava em contato com os 
moradores das casas localiza-
das no loteamento Jardim dos 
Buritis e, apesar das dificul-
dades impostas pelas chuvas 
intensas, todas as medidas 
estão sendo tomadas”, consta 
na nota.

“Reforçamos o nosso com-
promisso com os clientes e já 
agendamos as novas vistorias 
para detectar eventualidades e 
os responsáveis para a hipótese 
de problemas estruturais após 
entrega das casas e reiteramos 
a importância da presença 
dos consumidores na vistoria. 
A construtora trabalha para 
proporcionar um melhor e mais 
rápido atendimento aos clien-
tes, prezando pela qualidade, 
rapidez e segurança. A empresa 
permanece à disposição para 
o esclarecimento direto de 
quaisquer dúvidas adicionais 
por meio de sua Central de Re-
lacionamento”, conclui a nota.

Da REDAÇÃO
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Vemos este resultado com grande entusiasmo, 
destacando nossa cidade em toda a região e 

apresentando o melhor desempenho da história

“
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CHEFE DO EXECUTIVO

NO CARNAVAL

Edinho decreta ponto facultativo 
em repartições municipais

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) assinou decreto nesta 
sexta-feira 4, estipulando 
ponto facultativo nas repar-
tições públicas do município 
no feriado prolongado do 
Carnaval. Segundo o decreto 
“fica facultativo o ponto nas 
repartições públicas munici-
pais, nas seguintes datas: 28 
de fevereiro (segunda-feira 
de Carnaval), 1 de março 
(terça-feira de Carnaval) e 
2 de março (quarta-feira 
de Cinzas), com expediente 
suspenso até às 12 horas”.

Ainda segundo o decreto 
municipal “os servidores que 
desempenham atividades 
essenciais e de interesse pú-
blico e que trabalharem nas 

respectivas datas, não terão 
computadas como extraordi-
nárias as horas trabalhadas 
em sua jornada usual”.

Assinam o decreto, além 
do prefeito Edinho, o procu-
rador-geral do município Luis 
Roberto Thiesi. Atualmente 
existem 5 mil servidores mu-
nicipais na ativa.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Prefeito Edinho Araújo: feriadão prolongado para 
servidores

Divulgação 

Sessão tem seis projetos de lei e quatro vetos de Edinho na pauta

A Câmara de Rio Preto 
realiza na terça-feira, 8, duas 
novas sessões ordinárias. Na 
pauta da primeira reunião, 
que tem início às 9 horas, os 
vereadores analisam cinco 
itens. Quanto à legalidade 
serão analisados dois proje-
tos de lei de autoria do Poder 
Executivo. O primeiro altera a 
lei que autoriza o município a 
alienar imóvel, mediante doa-
ção, ao Tribunal de Contas do 
Estado. A alteração trata-se 
de correção na descrição do 
imóvel. O segundo projeto 
da Prefeitura dispõe sobre a 
outorga de uso, sob forma de 
concessão administrativa, de 

mentar dispõe sobre o acesso 
de pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) a direi-
tos assegurados em lei federal. 
O projeto impõe ao município, 
por meio do Executivo e res-
pectivas secretarias, apoio 
social e psicológico às famílias 
de pessoas com TEA, a obri-
gatoriedade da realização de 
campanhas de esclarecimento 
sobre o transtorno, estímulo à 
inserção no mercado de traba-
lho e à formação e capacitação 
profissional e atendimento 
especializado nas áreas de 
neurologia, psiquiatria, psicolo-
gia, fonoaudiologia, fisioterapia 
entre outras formas de terapia.

O segundo veto da pauta 
está relacionado a projeto de 
Francisco Junior (DEM). A ma-
téria do parlamentar determina 
a divulgação do estoque de 
medicamentos das farmácias 
públicas municipais no site da 
Prefeitura.

Três projetos de lei também 
compõem a pauta da 6ª ses-
são. Em segunda discussão, 
os vereadores deliberam sobre 
proposta de Paulo Pauléra. 
A medida permite a retirada 
e apreensão de veículo que 
permanecer estacionado em 

serviços públicos. No projeto 
de Menezes, os reparos devem 
ser feitos no prazo de 15 dias 
e no mesmo material da pavi-
mentação anterior.

Também de Jorge Menezes, 
será analisado em Plenário o 
projeto que permite ao Se-
mae realizar ligação de água 
e instalação de hidrômetro 
em áreas verdes revitalizadas 
e mantidas por particulares. A 
guarda do hidrômetro ficará a 
cargo do particular. O objetivo 
é a manutenção dos espaços 
revitalizados. Essa matéria será 
discutida quanto à legalidade.

Raphael FERRARI

via pública durante serviço de 
recapeamento e pavimenta-
ção asfáltica. Ainda de acordo 
com o projeto, setor compe-
tente da Prefeitura deverá 
informar - com 72 horas de 
antecedência – os moradores 
da via sobre a realização do 
serviço.

Também em segundo tur-
no, projeto de Jorge Menezes 
(PSD). A matéria trata da obri-
gatoriedade de reparação de 
danos causados às calçadas e 
vias públicas pelas empresas 
concessionárias, permissioná-
rias e demais prestadoras de 

TERÇA-FEIRA

imóveis públicos municipais 
em favor da Assistência Social 
Formosa.

Os parlamentares anali-
sam também projeto de lei 
de autoria do vereador Paulo 
Pauléra (Progressistas). A me-
dida permite o estacionamento 
de veículos nos corredores de 
ônibus em horários exclusivos: 
das 8h30 às 16h30 e das 
19h30 às 5 horas. O objetivo é 
permitir que estabelecimentos 
comerciais instalados nesses 
corredores possam oferecer 
estacionamento aos clientes. 
Essa matéria será analisada 
em segunda discussão.

A pauta da sessão do perí-
odo da manhã traz ainda dois 

vetos parciais. O primeiro barra 
duas emendas feitas ao projeto 
do Executivo que trata da lei 
de Zoneamento. As emendas 
são de autoria de Pauléra e 
propõem adequações de zone-
amento no bairro Mançor Daud 
e em via do Jardim Tarraf 2.

O outro veto está relaciona-
do à Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para 2022. O Executivo 
veta medidas propostas pelo 
Legislativo. Elas estabelecem a 
promoção de políticas de cau-
sa animal, além da realização 
de audiências públicas para a 
elaboração do Plano Plurianual 
e Lei Orçamentária. A Prefei-
tura alega que as propostas 
vetadas já são contempladas 
atualmente por ações das se-
cretárias competentes.

Segunda sessão

A pauta da 6ª sessão, que 
começa às 14 horas, também 
traz cinco itens. Os vereado-
res dão início aos trabalhos 
no período da tarde com a 
análise de dois vetos totais. O 
Executivo barra projeto de lei 
de autoria do presidente da 
Casa, vereador Pedro Roberto 
(Patriota). A proposta do parla-

Os parlamentares analisam também 
projeto de lei de autoria do vereador 

Paulo Pauléra (Progressistas). A medida 
permite o estacionamento de veículos 
nos corredores de ônibus em horários 
exclusivos: das 8h30 às 16h30 e das 

19h30 às 5 horas

“

”
PROJETO

A Câmara de Rio Preto 
analisa na terça-feira, 8, pro-
jeto de lei do vereador Paulo 
Pauléra (PP) que permite o 
estacionamento de veículos 
em horários exclusivos das 
8h30 às 16h30 e das 19h30 
às 5h em todos os corredores 
destinados aos ônibus do 
transporte coletivo na cidade.

O projeto já foi aprovado 
quanto a legalidade e terá o 
mérito analisado na sessão 
no período da manhã. Se-
gundo Pauléra a aprovação 
é necessária para que seja 
permitido o estacionamento 
beneficiando estabelecimen-
tos comerciais ao longo de 
avenidas e ruas onde existam 
os corredores de ônibus.

“Os corredores dos ônibus 
ficam de frente a muitos 
comércios em nossa cida-
de, que ficarão prejudicados 
caso não disponham de 
local para o estacionamen-
to seguro de seus clientes. 
Sendo assim é de extrema 

importância fixarmos e dis-
ponibilizarmos a permissão 
do estacionamento nesses 
horários, para auxiliar no de-
senvolvimento econômico de 
nossa cidade e na segurança 

Raphael FERRARI

Pauléra quer permitir estacionamento 
nos corredores de ônibus

dos nossos motoristas”, de-
clarou Pauléra.

Mesmo aprovado na ses-
são de terça-feira, o projeto 
pode ainda ser vetado pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB).

Divulgação

Prefeito acena que concorda 
reajustar seu salário em 11%

Depois de apresentar pro-
jeto que permite reajuste de 
11% nos salários dos servi-
dores públicos e aposentados 
de Rio Preto o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) já admite que 
o mesmo índice de aumento 
pode ser aplicado no seu 
salário.

Nesta sexta-feira, 4, Edi-
nho disse que já foi consul-
tado pelo Legislativo sobre o 
percentual e concordou com 
o valor “nos mesmos patama-
res de 11%”.

No início da semana reu-
nião entre vereadores que 
compõem a Mesa-Diretora da 
Câmara Municipal e o secre-
tário de Governo, Jair Moretti, 
foi sinalizado reajuste salarial 
de 10,06% no subsídio pago 
ao prefeito Edinho Araújo 
(MDB), vice-prefeito Orlando 
Bolçone (DEM) e secretários 
municipais. O valor é o índice 
oficial da inflação acumulada 
no último ano.

O encontro foi agendado 
pelo presidente do Legislativo 

Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta) para debater a possibili-
dade de aumento no salário 
de Edinho já que o valor pago 
a ele representa o teto do 
funcionalismo público de Rio 
Preto. Quando o salário do 
servidor público atinge o teto 
do salário do prefeito, hoje de 
R$ 17,1 mil ele é automati-
camente cortado. Apenas os 
procuradores do município 
estão amparados por lei e po-
dem superar os vencimentos 
do chefe do Executivo.

Caso seja aplicado os 11% 

Raphael FERRARI

de reajuste o salário de Edinho 
vai saltar dos atuais R$ 17,1 
mil para R$ 19 mil. O reajuste 
vale também para o salário do 
vice-prefeito Orlando Bolçone 
(DEM) e de todos os secretá-
rios municipais.

De acordo com a Lei Or-
gânica do Município (LOM), é 
atribuição da Mesa Diretora 
do Legislativo, presidida por 
Pedro Roberto definir o sub-
sídio do prefeito por meio 
de projeto. Caso aprovado o 
reajuste só passa a valer no 
próximo ano.

Divulgação
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Traficante é preso com 
16 pedras de cocaína 
e balança de precisão

Os policiais militares reali-
zavam patrulhamento de rotina 
no bairro Jardim Vieira, em Rio 
Preto, por volta das 18h desta 
sexta-feira (4), quando avista-
ram um homem com uma moto, 
que tentou fugir.

A polícia seguiu e próximo à 
Avenida Nossa Senhora da Paz, 
ainda em situação de fuga, o 
homem tentou retornar por uma 
rua em que a viatura estava indo 
de frente, momento esse em 
que colidiu com o veículo oficial 
e caiu no chão.

Ele foi detido e revistado, e 
foram encontradas na carteira 
quatro porções de cocaína, mais 
nove porções dentro da cueca, 
além de dinheiro em espécie e 
um celular IPhone. Questionado 
sobre o que faria com a droga, 
ele confessou aos policiais que 

iria vender e ainda que, em sua 
casa, havia mais drogas.

O homem, que tem 29 anos, 
mora no bairro Ouro Verde, e 
teve que ser socorrido devido 
ao acidente. Ele foi medicado 
e liberado.

Na casa estava a mãe do 
acusado, que autorizou a entra-
da dos policiais. Foram encon-
tradas uma balança de precisão 
pequena e várias porções de 
cocaína em diversos formatos e 
tamanhos e mais R$ 1.150,00 
em dinheiro.

Os policiais o conduziram 
até a Central de Flagrantes, 
onde o autor foi ouvido pelo 
delegado que deu voz de prisão 
por tráfico de entorpecentes. A 
viatura e moto sofreram danos 
materiais e foram encaminha-
das para a perícia.

O homem permanece preso 
à disposição da justiça.

Andressa ZAFALON

  

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

HALTEROFILISMO -  O Coach esportivo @carlossal-
vador.jr está com vagas abertas para atender você 
que quer botar o shape em 2022. Transforme o seu 
físico e a sua mente! (17) 99143-2250.

RESSURGE DOS ANOS 90 - Famoso nos anos 90, a moda 
dos “chapéus de pescador” voltou com tudo, e os partici-
pantes do “BBB 22” super aderiram à tendência, principal-
mente Paulo André, Pedro Scooby, Jady Picon e Bárbara.

MÃO NA MASSA  -  Aos 20 anos, a infl uenciadora Jade 
Picon aprendeu a usar uma vassoura pela primeira vez 
na casa do Big Brother Brasil 22 na manhã de terça-feira 
(01/02). Isso mesmo: milionária desde muito jovem, ela foi 
ensinada por Arthur Aguiar. “Estou aprendendo tanta coi-
sa” diz.

PARA SERVIR OS AMIGOS - Av. Bady Bassitt, 3552 - 
Centro, São José do Rio Preto - São Paulo, 15015-820 

CASAMENTO ELEGANTE    - O casamento da funkeira 
Jojo Todynho que agitou o Rio de Janeiro no sábado 
(29/01). Jojo Todynho subiu ao altar em uma cerimônia 
luxuosa após 4 meses de namoro com o militar Lucas 
Souza, em um sítio na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

GCM prende homem por descumprir 
medida protetiva e ameaçar mulher 

A GCM (Guarda Civil Munici-
pal) foi acionada na madrugada 
deste sábado (5), por volta das 
4h, para atender uma ocor-
rência de descumprimento de 
medida protetiva. O local na 
Avenida Domingos Falavina, em 
um bar, onde a mulher alegou 
que teria uma medida proteti-
va contra o ex-companheiro e 
que o mesmo, mais uma vez, 
não estava cumprindo a ordem 
judicial.

Além disso, a mulher tam-
bém informou aos agentes que 
o homem teria ameaçado ela 
com uma faca e que essa si-
tuação é recorrente desde que 
terminou o relacionamento.

O homem, de 45 anos, foi 
abordado no bar e não ofereceu 
resistência. Durante revista, foi 
encontrada com ele, na bota, 
uma faca de tamanho médio e 

ele disse aos agentes que sabia 
da vigência da medida protetiva, 
no entanto, havia parado no bar 
apenas para tomar uma cerveja.

A vítima, de 47 anos, deta-
lhou a GCM que na sexta-feira 
(4), havia ido até à DDM (De-
legacia de Defesa da Mulher) 
pedindo a prisão preventiva do 
ex-companheiro, já que o mes-
mo não parava de importuna-la 
e ameaça-la. Segundo o Boletim 
de Ocorrência, a delegada da 
DDM teria concedido a prisão 
preventiva, porém, por não ter 
tempo hábil, o pedido ainda não 
constava para a justiça.

Diante dos fatos, os agentes 
municipais deram voz de prisão 
ao homem e o levaram até o 
plantão policial, onde o delegado 
ratificou a prisão o enquadra-
dando no crime de descumpri-
mento de medida protetiva de 
urgência.

A prisão não cabe fiança e 
o homem permanece preso à 
disposição da Justiça.

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

COM FACA
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O caso aconteceu na 
madrugada deste sábado 
(5), no bairro Jardim Urano 
em Rio Preto. Segundo o 
Boletim de Ocorrência (BO), 
o casal morava junto há sete 
dias e teria vindo da cidade 
de Bebedouro para trabalhar 
em Rio Preto.

Após uma discussão - 
por motivos desconhecidos 
pela polícia - o homem, que 
tem 36 anos, se irritou com 
a companheira e passou a 
xinga-la com palavras de 
baixo calão, além de ame-
açar agredi-la. Por medo, a 
mulher, de 50 anos, se es-
condeu dentro do banheiro e 
o homem começou a quebrar 
a porta na tentativa de entrar.

A mulher abriu a porta do 
banheiro e o homem come-
çou a agredi-la com socos no 
rosto, chutes e empurrões. 
A vítima conseguiu acionar 
a polícia após ser colocada 
para fora da casa e o autor 
se trancar lá dentro.

Quando a polícia chegou 
na residência tentou conver-
sar, mas houve resistência. 
Depois de muitas tentativas 
ele abriu a porta e concordou 
em sair da casa, no entan-
to, o homem ainda estava 
alterado e, na frente dos po-
liciais, continuou xingando a 
mulher e a ameaçando.

No BO consta, inclusive, 
que ele ameaçou matar a 
mulher e colocar fogo na 
casa.

Os policiais o levaram 
algemado para a Central de 
Flagrantes, onde o acusado 
foi rpeso por violência do-
méstica e danos ao patrimô-
nio público -  na delegacia ele 
danificou as algemas e urinou 
dentro da cela.

Com passagens pela polí-
cia por tentativa de homicídio 
e e furto, o acusado perma-
nece preso à disposição da 
justiça.

Já a mulher entrou com 
pedido de medida protetiva.

Morando juntos 
há sete dias, 

casal termina com 
agressões e prisão
Andressa ZAFALON

JARDIM VIEIRA

Autor de furto leva PM até 
local que celular foi vendido

RECEPTAÇÃO

Andressa ZAFALON

Na manhã desta sexta-feira 
(4), policiais militares estavam 
em patrulhamento de rotina na 
Rua Alberto Sofredini, em Rio 
Preto e se depararam com um 
homem suspeito de furto com 
as mesmas características do 
autor do crime, acontecido no 
dia anterior.

Abordaram o homem e o 

mesmo confessou o furto do 
celular e informou que havia 
vendido o aparelho em uma loja 
do Shopping Azul. Os policiais 
foram até o comerciante, que 
disse que teria sido procurado 
pelo autor, que ofereceu a venda 
de um aparelho celular S20 e 
mais um fone.

O comerciante também res-
saltou que consultou o IMEI 

do aparelho e nada constava, 
perante isso, comprou o celular 
por R$ 130,00 e o fone por R$ 
90,00. Ambos foram levados à 
delegacia, ouvidos e liberados.

O celular e o fone foram 
entregues à vítima, que apre-
sentou nota fiscal dos produtos. 
O caso será investigado pela 
delegacia da área de onde ocor-
reram os fatos.

medida protetiva e ameaçar mulher 
Divulgação

medida protetiva e ameaçar mulher 
Divulgação

medida protetiva e ameaçar mulher 
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Butantan inicia mapeamento 
de variantes na região

O projeto itinerante do 
Instituto Butantan, Lab Móvel, 
desembarca em Mirassol nes-
ta segunda-feira (7). O obje-
tivo é mapear e sequenciar o 
vírus SARS-CoV-2, identifican-
do as variantes que circulam 
na cidade e adjacências, além 
de acelerar o processo de tes-
tagem dos casos suspeitos de 
Covid-19. A previsão é para a 
análise de três mil amostras 
(PCR) por semana.

Além de Mirassol, outros 
seis municípios serão mape-
ados, sendo eles: Pindorama, 
Bady Bassitt, Bálsamo, Gua-
piaçu, Tanabi e Fernandópolis. 
As amostras serão coletadas 
em suas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e encaminha-
das ao laboratório itinerante, 
que ficará na praça Dr. Anísio 
José Moreira, das 8h às 17h.

Com as análises realizadas 
dentro do Lab Móvel é possível 
obter o resultado em até 24 
horas (a partir do momento 
em que as amostras chegam 

ao contêiner) e, em seguida, 
inicia-se o sequenciamento, 
que pode durar de três a 12 
dias, dependendo da variante 
encontrada. Fora do contê-
iner, todo esse processo pode 
durar de 10 a 12 dias.

“Nosso objetivo com o 
laboratório itinerante é ana-
lisar as amostras com mais 
agilidade e assertividade para 
entender quais regiões do 
estado precisam de mais 
atenção”, afirmou Sandra 
Coccuzzo, diretora do Centro 
de Desenvolvimento Científico 
do Butantan.

Os moradores das cidades 
que irão receber o laboratório 
poderão acompanhar os tra-
balhos dos pesquisadores de 
perto. Isso porque a estrutura 
do veículo, de mais de 12 
metros de comprimento e 
quase 3 metros de altura, 
conta com uma parte de vidro 
que permite a observação 
dos procedimentos realizados 
pelos cientistas.

“A iniciativa vai permitir 
que as pessoas vejam os 
equipamentos e cientistas 
do instituto em ação, aproxi-

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

mando ainda mais a ciência 
da população brasileira”, afir-
mou Eduardo Araújo, CEO da 
Loccus, parceira do Butantan 
no projeto.

O veículo, equipado com 
alta tecnologia, possui três 
sequenciadores genéticos, 
extrator de DNA, centrífuga, 
seladora, geladeira e free-
zer para armazenamento de 
amostras, entre outros. O 
investimento total foi de R$ 
3 milhões.

O projeto iniciou-se em 
agosto de 2021, na cidade de 
Aparecida, e encerrou o ano 
em Ribeirão Preto. Em janeiro, 
esteve em Bauru, interior de 
São Paulo. Nesta última cida-
de, foram 18 dias de trabalho 
e quase 8.700 amostras tes-
tadas. Esta será a 9ª parada 
do laboratório itinerante e a 
segunda em 2022.

Equipes do HB vão 
vacinar moradores 

de Rio Preto 

O Hospital de Base e seus 
colaboradores farão uma 
mobilização para vacinar a 
população contra Covid-19 
em Rio Preto na próxima 
semana. O objetivo é reduzir 
o número de faltosos de se-
gunda e terceira dose, que 
já somam 136 mil. Eles irão 
vacinar somente adultos, de 
segunda a quinta-feira (7 a 
10/02), em diferentes locais 
da cidade e no ambulatório.

“Somos uma instituição 
referência em saúde em 
todo país e, com tal, nos 
sentimos no dever de cuidar 
de todos, principalmente, 
dos moradores da nossa 
região. Esta é uma parceria 
com a Prefeitura de Rio Preto 
que fornecerá as doses para 
aplicarmos. Todos precisam 
estar protegidos contra o co-

ronavírus para estarem bem 
e não contaminar os outros”, 
afirmou Amália Tieco, direto-
ra administrativa do HB.

A cada dia, os profissio-
nais do HB estarão em um 
local diferente, sempre das 
10h30 às 12h30. Segun-
da-feira (7) será no Centro 
Espírita Francisco Cândido 
Xavier. Na terça-feira (8) será 
na Comunidade Marte 3D. 
Na quarta-feira (9) no Projeto 
Novo Mundo e quinta-feira 
(10) na Casa de Cirineu. 
Estas são comunidades já 
atendidas pelo projeto “Sopa 
Solidária”, da Funfarme.

No ambulatório do Hospi-
tal de Base, a vacinação será 
somente de pacientes que 
estejam sendo atendidos no 
local, seus acompanhantes e 
funcionários da fundação, de 
segunda a quinta-feira, das 
7h às 15h30.

Da REDAÇÃO

PELA 1ª VEZ
FEVEREIRO LARANJA

10 mil brasileiros terão leucemia 
em 2022, aponta pesquisa do Inca

Dados do Instituto Nacional 
de Câncer (Inca) apontam que, 
neste ano, serão diagnosti-
cados mais de 10 mil casos 
novos de leucemia, sendo 
5.920 em homens e 4.890 
em mulheres, no Brasil. Atual-
mente, essa doença ocupa a 
9ª posição nos tipos de câncer 
mais comuns em homens e 
a 11ª em mulheres. E para 
chamar atenção para essa 
enfermidade, fevereiro ganha 
a cor laranja.

“A importância é para aler-
tar a população do diagnóstico 
precoce da leucemia e da ne-
cessidade de doação de medu-
la óssea, que pode salvar uma 
vida”, salienta a hematologista 
e hemoterapeuta pelo Inca, 
Maria Cunha Ribeiro Amorelli.

A especialista, que atende 
no centro clínico do Órion 
Complex, explica que a leuce-
mia é o câncer do sangue. “Ela 
se origina dentro da fábrica do 
sangue, na medula óssea, que 
fica localizada dentro dos os-
sos, naquela parte que a gente 
chama de tutano”, destaca. 
“Existem mais de 12 tipos de 
leucemia. Têm as agudas, que 
são as leucemias mais graves, 
que precisam das quimiotera-
pias mais pesadas, e existem 
as leucemias crônicas, em que 
o tratamento é mais lento. Não 
existe cura para essas leuce-
mias, mas remissão e controle 
a longo prazo com tratamentos 
menos agressivos”, completa.

Os principais sintomas da 
leucemia decorrem do acú-
mulo de células defeituosas 
na medula óssea. A diminui-
ção dos glóbulos vermelhos 
ocasiona anemia, que provoca 
fadiga, falta de ar, palpitação 

e dor de cabeça. A redução 
dos glóbulos brancos provoca 
baixa da imunidade, deixando 
o organismo mais sujeito a 
infecções, muitas vezes graves 
ou recorrentes. A diminuição 
das plaquetas ocasiona san-
gramentos, sendo os mais 
comuns das gengivas e pelo 
nariz, e manchas roxas na 
pele.

Certos grupos de pessoas 
são mais propensos a adquirir 
a doença. “As leucemias lin-
fóides agudas são muito mais 
comuns nas crianças até os 
10 anos, enquanto que as 
leucemias mieloides nos mais 
velhos, sendo maior o seu 
risco”, conta Maria Amorelli, 
completando como é possível 
prevenir esse câncer. “Em ter-

Andressa ZAFALON
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mos de prevenção é ter uma 
vida saudável. Evitar o tabagis-
mo, fazer exercício físico e uma 
boa alimentação são os fatores 
que a gente, em geral, utiliza 
para prevenir o desenvolvimen-
to de uma célula cancerígena”.

Fatores de risco
No entanto, a hematologis-

ta alerta para alguns fatores 
de risco para a enfermidade. 
“A exposição ao benzeno, o 
formaldeído, a agrotóxicos 
e solventes podem provocar 
a doença; se a pessoa já foi 
submetida a quimioterapia ou 
radioterapia; quando existem 
casos na família; quem nasceu 
com alguma síndrome genética, 
como a síndrome de down, 
pode ter predisposição. Algu-
mas infecções virais também 
podem ser fatores de risco para 
o desenvolvimento de leuce-
mia”, detalha.

A especialista também des-
faz um mal entendido feito por 
muitos. “Não é qualquer ane-
mia que pode causar leucemia, 
ao contrário do que a popula-
ção pensa, apenas quem tem 
anemia secundária, que é uma 
doença chamada mielodispla-
sia”, explica. Os tratamentos 
também são variados. “Para 
as leucemias agudas são as 
quimioterapias mais agressi-
vas, aquelas que aplicamos na 
veia, que normalmente levam 

a queda de cabelo e sintomas 
mais intensos. Já as leucemias 
crônicas, algumas vezes, são 
tratadas até com comprimido, 
com o paciente em casa”.

Cadastro do-
ação de medula 

óssea
Sobre o cadastro para a 

doação de medula óssea, 
Maria Amorelli ressalta que 
é algo simples. “Você vai a 
qualquer hemocentro na sua 
cidade e faz um cadastro. 
Deve-se ter entre 18 e 35 
anos, estar saudável e não ter 
nenhuma doença infecciosa 
ou autoimune”. Em relação ao 
processo de doação em si ela 
também explica. “Pode ser fei-
to de duas maneiras: uma em 
que a pessoa vai para o centro 
cirúrgico e é coletada a medula 
óssea, porém não existe corte, 
não existe ponto, apenas uma 
punção em que a pessoa vai 
estar dormindo. Na outra pos-
sibilidade o paciente pode fazer 
uso de um medicamento que 
faz as células-tronco saírem 
da medula óssea, circularem 
pelo sangue e então, como 
numa doação de plaquetas, 
essas células são recolhidas. O 
método de doar é definido pelo 
centro que faz o transplante”, 
esclarece a hematologista.

Vacinação para crianças 
sem comorbidades começa 
amanhã
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Pode ser feito de duas maneiras: uma em 
que a pessoa vai para o centro cirúrgico 
e é coletada a medula óssea, porém não 
existe corte, não existe ponto, apenas 
uma punção em que a pessoa vai estar 

dormindo

“

”
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Mapa da fraude aponta crescimento 
de 58% contra e-commerce

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com
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A quantidade de 
tentativas de fraudes 
contra empresas 
e consumidores, 

especialmente no ambiente 
digital, registrou um aumento 
de 58% na comparação entre 
2021 e 2020. A informação 
está presente na mais recente 
edição do Mapa da Fraude, 
estudo desenvolvido pela Clear 
Sale, empresa especializada 
em soluções antifraude para 
diferentes mercados, e que foi 
divulgado nesta quarta-feira (2). 
O crescimento está relacionado 
a forte aceleração da 
transformação nas relações de 
consumo a partir da pandemia.
Segundo dados da pesquisa, 
foram evitados R$5,8 bilhões 
de transações potencialmente 
fraudulentas este ano contra 
R$ 3,6 bilhões no ano 
anterior. O estudo ainda 
detalha outros números das 
tentativas de fraude. Em 2021 
foram registrados um total 
375,5 milhões de pedidos, 
considerando todos os setores 
da economia.
A imensa maioria dos pedidos 
analisados pelo relatório, ou 
mais precisamente 320 milhões 
transações, referem-se ao 
e-commerce. Dentro desse 
universo, houve um total de 6,1 
milhões de tentativas fraudes 
em 2021 contra 3,5 milhões 
de 2020. Ou seja, do total de 
casos no ano passado, 1,9% 
seriam as tentativas de fraudes. 
Em 2020, esse percentual 
foi de 1,3%. “Ao olharmos 
para o cenário de números 
absolutos de 2021, podemos 
dizer que as tentativas de fraude 
cresceram, proporcionalmente, 
relacionado ao volume de 
pedidos, principalmente 
por conta da aceleração dos 
mercados digitais, que inclui o 
e-commerce”, explica Marcelo 
Queiroz, head de Estratégia de 
Mercado da ClearSale.

Profi ssionais envolvidos 
em fraudes

Uma das importantes 
conclusões do estudo confi rma 
uma impressão de especialistas 

em segurança cibernética: ao 
contrário do que muita gente 
afi rma, a maioria das fraudes 
são cometidas por criminosos 
organizados e não mais por 
jovens hackers, muitas vezes 
adolescentes, e que costumam 
agir sozinhos. Um dos dados 
que endossa essa afi rmação 
está relacionado aos dias e 
horários de maior incidência 
de atuação dos criminosos. De 
acordo com a pesquisa, eles 
agem essencialmente nos dias 
úteis da semana e durante o 
dia. À noite, assim como os 
demais consumidores, preferem 
dormir.
“Quando pegamos o gráfi co, 

há realmente um pico entre 
3h e 4h da manhã. Isso ocorre 
porque nesses horários há uma 
queda vertiginosa no número 
de pedidos. (Os criminosos) 
não seguem necessariamente 
o horário comercial, porém é 
bem difundida durante o dia. 
Percentualmente falando, o 
número é alto porque ocorre 
o seguinte: duas tentativas de 
fraude em um universo de 100 
mil pedidos é uma coisa, agora 
os mesmos dois casos em um 
cenário de 100 pedidos é outra. 
Eles são profi ssionais da fraude, 
que usam a prática como 
forma de trabalho. À noite eles 
dormem”, explica Marcelo.

Com o início do ano letivo e o retorno das aulas nas instituições 
de ensino, o SOS   CONSUMIDOR, orienta os consumidores 
em relação às compras de materiais escolares e didáticos. A 

venda de tais itens segue as normas previstas no Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), conforme Lei Federal nº 8.078/1990.
A primeira dica é bem conhecida daqueles consumidores mais 
precavidos: antes de fechar negócio, a recomendação é de que consulte 
os preços de cada item da lista de material em diferentes lojas e sites. A 
prática é importante e forte aliada da economia de custos. Quando se sai 
de casa sabendo o preço médio de um determinado produto, a chance 
de pagar caro nesse item fi ca bem menor. 
Outra orientação é que nem sempre o material mais sofi sticado tem 
qualidade superior ou é mais adequado. Ou seja, o consumidor deve 
entender que itens decorados com personagens, logotipos e acessórios 
licenciados são mais caros e nem sempre carregam consigo uma 
qualidade superior.
Se o objetivo é economizar, recomendamos, se possível, não levar 
as crianças às compras, pois elas são mais suscetíveis aos apelos de 
consumo, especialmente os “turbinados” por franquias famosas, como, 
por exemplo, estojos e capas de cadernos decorados.
Materiais, como colas, tintas, pincéis atômicos, fi tas adesivas, entre 
outros, devem conter informações claras, precisas e em língua 
portuguesa, informando o fabricante, importador, composição, 
condições de armazenagem, prazo de validade e se apresentam algum 
risco à saúde.
 
Listas
A escola só pode requerer os materiais utilizados nas atividades 
pedagógicas diárias do aluno (folha de sulfi te, papel dobradura, 
tinta guache, lápis, caneta, borracha etc.), em quantidade coerente às 
praticadas pela mesma, sem restrição de marca.
Não devem ser incluídos na lista os materiais de uso comum, produtos 
de higiene, limpeza e de atividade em laboratório, bem como os 
utilizados na área administrativa. A prática, além de abusiva, nos termos 
do artigo 39 do CDC, é proibida, como dispõe o parágrafo 7º, do 
artigo 1º da Lei 9.870/99: “Será nula cláusula contratual que obrigue o 
contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer 
material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição, 
necessário à prestação dos serviços educacionais contratados, devendo 
os custos correspondentes serem sempre considerados nos cálculos do 
valor das anuidades ou das semestralidades escolares”.
Também é considerada abusiva a cobrança da taxa de material escolar, 
sem a apresentação de uma lista.
 Portanto, a escola é obrigada a informar quais itens devem ser 
adquiridos. A decisão entre comprar os produtos solicitados ou pagar 
pelo pacote oferecido pela instituição de ensino é do consumidor.
Também é proibido exigir dos pais ou responsáveis a compra do 
material escolar no próprio estabelecimento de ensino, assim como 
determinar marcas e pontos de venda “obrigatórios”. “A exceção 
permitida é quando o material didático usado forem apostilas exclusivas.

Confi ra 
seus  direitos 

garantidos 
pelo Código 
de Defesa do 
Consumidor - 

Parte 2

O levantamento ainda aponta os horários e dias da semana preferidos 
pelos golpistas e até os bens mais visados

Alerta consumidores sobre 
seus direitos no período de 

às  volta às aulas

Confi ra abaixo direitos, alguns 
bem conhecidos e outros 
nem tanto, conquistados pelo 
consumidor a partir da criação 
do Código de Defesa do 
Consumidor, há cerca de 31 
anos.

1. Publicidade enganosa
O CDC também garante 
proteção contra a publicidade 
enganosa e abusiva, como 
deixa claro o artigo 6, e chega a 
tipifi cá-la como crime no artigo 
67. O artigo também inclui 
métodos comerciais coercitivos 
ou desleais, bem como práticas 
e cláusulas abusivas ou impostas 
no fornecimento de produtos 
e serviços. Ou seja, o que é 
prometido na publicidade deve 
ser cumprido e o consumidor 
tem o direito de cancelar a 
compra se isso não acontecer.
2. Publicidade abusiva
O código também veda a 
publicidade abusiva. Enquanto 
a propaganda enganosa é capaz 
de induzir o consumidor a 
erro, seja porque contém uma 
informação falsa ou porque 
omite um dado essencial 
sobre o produto ou serviço 
ofertado, a propaganda 
abusiva poderia ser chamada 
de politicamente incorreta, 
porque é potencialmente 
ofensiva a um grupo de pessoas 
ou à sociedade ou estimula 
comportamentos reprováveis. 
O artigo 37 dá exemplos de 
publicidades abusivas: transmitir 
mensagens discriminatórias, 
que estimula pessoas a adotar 
comportamentos perigosos, que 
desrespeita valores ambientais 
ou que se aproveita da 
ingenuidade das crianças.
3. Venda casada
As empresas não podem 
vender um produto ou serviço 
mediante a compra de outro. 
Chamada de venda casada, a 
prática é defi nida como crime 
contra a ordem econômica e 
contra as relações de consumo, 
segundo os artigos 6 e 39 do 
CDC, e o artigo 36, §3º, IX e 
XVIII, da Lei nº 12.529/2011.

4. Publicidade enganosa
O CDC também garante 
proteção contra a publicidade 
enganosa e abusiva, como 
deixa claro o artigo 6, e chega a 
tipifi cá-la como crime no artigo 
67. O artigo também inclui 
métodos comerciais coercitivos 
ou desleais, bem como práticas 
e cláusulas abusivas ou impostas 
no fornecimento de produtos 
e serviços. Ou seja, o que é 
prometido na publicidade deve 
ser cumprido e o consumidor 
tem o direito de cancelar a 
compra se isso não acontecer.
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       O que é sonho para você? 
      Para alguns sonhos é uma ilusão que pode ser obtida de olhos fechados ou não. Uma perspectiva de algo que nunca será alcançado.
      Eu prefiro me referir a ele como um “voos extraordinários e vívidos da imaginação”. O que o torna agradável é que seu processo de
“cozimento” pode ser lento, mas quando terminado ele produz a comida mais deliciosa do mundo para a mente humana: a esperança.
      O sonho que contarei hoje, iniciou na mente de um professor a mais de 15 anos. Hora fervia, hora mornava, hora esfriava. Porém, nunca
“azedava”!
      Até que no dia 10 de Agosto desse ano, numa aula online via plataforma ZOOM, um pequeno menino atiçou as brasas desse sonho
novamente e ele tornou-se realidade. 
      O professor Milton, profissional da rede municipal de educação de Votuporanga, teve um grande desafio para trabalhar nas aulas online a
produção de texto. Por isso, ele decidiu fazê-lo através de muita oralidade. Sendo assim, ele pediu ao seus alunos que saíssem pela casa e
separassem um objeto que desejassem. Diante de cada objeto que eles selecionaram, cada aluno deveria fazer um parágrafo da história
incluindo o seu objeto como personagem. 

Sonhando Livro
Milton dos Santos é

Professor, Contador de
Histórias, Voluntário em 

Libras e Youtuber.

             Ao finalizarem o texto, um dos alunos, por ter visto que ele ficou muito bom, sugeriu sem saber que
tratava-se de um sonho antigo do professor que fosse feito desse texto um livro. Munido desse novo
estímulo, o professor iniciou a edição do mesmo, buscando formas de concretizá-lo. Junto com o apoio de
alguns amigos, ele finalmente conseguiu realizar a impressão deles.
             O lançamento oficial desse livro foi no dia 02 de dezembro, com uma tarde de autógrafos no Centro
Cultural de Votuporanga. Compareceram todos os autores, seus familiares e algumas autoridades. Cada
autor autografou o livro de sua família e, assim, viveram esse dia tão especial!
             O livro, O Sonho do Livro Mágico, conta a história de um livro que não sabia ler a si mesmo. Isso o
frustra e o leva a uma busca por ajuda. Munido de amigos e de muita vontade ele parte para a realização
desse sonho. Se ele irá ou não conseguir, a resposta só será obtida se você fizer a leitura dele. Se esse for
seu desejo há uma cópia digital te esperando no link: https://forms.gle/uB5zDKTDAB9DmqeB8

Doria deve indenizar Marisa Monte e 
Arnaldo Antunes por uso de música

Para a violação de direito 
autoral, basta o fato objetivo 
da reprodução da obra, total ou 
parcial; não é necessário per-
quirir sobre o intuito do agente 
ao fazê-lo.

Com base nesse entendi-
mento, a 1ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo manteve a con-
denação do governador João 
Doria (PSDB) pelo uso indevido 
e sem autorização da música 
“Ainda Bem”, de Marisa Monte 
e Arnaldo Antunes, em um ví-
deo postado na internet.

A demanda teve origem em 
2017, quando Doria ainda era 
prefeito de São Paulo. O tuca-
no divulgou um vídeo sobre a 
revitalização de um campo de 
futebol que reproduziu trechos 
da canção, o que levou Marisa 
e Arnaldo a ajuizar a ação in-
denizatória.

Em primeiro grau, Doria foi 
condenado a pagar R$ 30 mil 
de indenização a cada um dos 
cantores e mais R$ 40 mil a 
cada uma das três produtoras 

que detêm os direitos da músi-
ca. O TJ-SP, por sua vez, man-
teve a condenação, mas reduziu 
os valores para R$ 10 mil e R$ 
20 mil, respectivamente. A de-
cisão se deu por unanimidade.

“A violação a direitos autorais 
decorre da conduta do requerido 
de se utilizar da música produzi-
da pelos autores para então gra-
var um vídeo de autopromoção 
política, de modo a associar a 
obra dos requerentes à imagem 
de então prefeito e candidato 
político”, disse o relator, desem-
bargador Francisco Loureiro ao 
concluir que houve uso indevido 
da obra musical dos autores.

O magistrado ressaltou que a 
regra geral da Lei de Direitos Au-
torais é de que o uso das obras 
está restrito aos seus titulares 
e àqueles autorizados por eles, 
conforme disposto no artigo 28. 
Sem autorização, prosseguiu 
Loureiro, o uso da obra por 
terceiros é indevido, pois causa 
prejuízo aos interesses dos be-
neficiários dos direitos de autor.

“No caso em tela é patente a 
violação a estes interesses, pois, 
como dito, o requerido utilizou-
-se intencionalmente da obra 

Da REDAÇÃO   
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SEM AUTORIZAÇÃO

musical dos requerentes sem 
autorização dos titulares dos res-
pectivos direitos autorais. O ví-
deo não é somente documental 
da participação do réu no evento 
em que tocava a música dos 
autores, mas promocional da 
pessoa do prefeito e candidato 
político, tanto assim que editado 
com equipamento profissional 
por equipe de assessores ou de 
produtores”, completou.

Para o relator, o uso da 
música no vídeo teve “inegável 
finalidade” de autopromoção 
de João Doria. Loureiro tam-
bém afirmou ser “irrelevante” o 
debate acerca das inclinações 
políticas dos cantores e o fato 
de já terem autorizado o uso 
de outras obras musicais para 
promoção de outros políticos, 
direta ou indiretamente.

“O uso das obras dos auto-
res em peças publicitárias de 
empresas e de outros políticos 
não sinaliza autorização tácita à 
sua reprodução indiscriminada 
por terceiros. Eventual ilícito 
praticado por terceiros não auto-
rizava o réu a também praticá-lo. 
Ademais, a própria afirmação do 
réu sugere que os autores autori-

zaram o uso das outras músicas 
nas campanhas publicitárias”, 
explicou Loureiro.

Redução das indenizações
Ao reduzir o valor das repa-

rações, o relator destacou que o 
vídeo postado por Doria não se 
tratava de peça publicitária, ou 

seja, o uso da obra musical não 
se deu para fins comerciais. As-
sim, Loureiro fixou em R$ 10 mil 
o valor a ser pago a cada um dos 
cantores. Para as gravadores, a 
indenização de R$ 20 mil será 
dividida igualmente.

“Além disso, independente-

mente do que motivou a con-
duta do requerido, este excluiu 
o vídeo de suas redes sociais, 
que está indisponível há mais de 
três anos. Tal circunstância reduz 
significativamente o alcance do 
vídeo e, consequentemente, o 
dano causado”, justificou.

Divulgação

TSE

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Luís Roberto Barroso, 
assinou a Portaria 55/2022 
que indica três ministros da 
Corte para analisar os proces-
sos referentes à propaganda 
eleitoral nas Eleições 2022. 
São eles: ministra Maria 
Cláudia Bucchianeri, ministro 
Carlos Velloso Filho e ministro 
Raul Araújo.

Caberá a eles julgar recla-
mações ou representações 
que apontem irregularidades 
cometidas nas campanhas 
para o cargo de presidente 
da República. No TSE essa 
função é exercida pelos dois 
ministros substitutos da clas-
se dos juristas e pelo ministro 
substituto mais antigo prove-
niente do Superior Tribunal 
de Justiça.

Para os demais cargos 
em disputa este ano (gover-
nador, senador, deputado 
federal, deputado estadual e 
deputado distrital), cada um 
dos 27 Tribunais Regionais 
Eleitorais devem escolher 
três juízes auxiliares para 
a missão. As atribuições 
desses juízes estão previs-
tas na Lei das Eleições (Lei 
9.504/1997) e na Resolução 
TSE 23.398/2013.

De acordo com a norma, 
as decisões deverão indi-
car, de modo preciso, o que 
na propaganda impugnada 
deverá ser excluído ou subs-
tituído. Os recursos contra 
as decisões serão julgados 
pelo Plenário do Tribunal. 
A atuação dos nomeados 
terminará com a diplomação 
dos eleitos. Com informações 
da assessoria de imprensa 
do TSE.

Barroso indica 
três ministros 

para julgar 
propaganda 

eleitoral 
presidencial 

Da REDAÇÃO
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Em reunião realizada pela 
Federação dos Frentistas do 
Estado de São Paulo definiu 
a pauta de reivindicações da 
categoria deste ano.

Segundo Antônio Marco 
dos Santos, presidente do 
Sindicato dos Frentistas de Rio 
Preto e região, ficou definido o 
pedido de reposição de 100% 
da inflação do período mais 
5% de ganho real, além da 
manutenção de todas as cláu-
sulas sociais e econômicas da 
convenção anterior.

Ele destaca que este ano 
ambas as cláusulas terão que 
ser negociadas e a pauta foi 
aprovada pelos 17 sindicatos 
de frentistas de todo o Estado.

“Nós começamos a proto-
colar a nossa pauta de reivin-
dicações junto aos sindicatos 
patronais, tanto as sociais 
quanto as econômicas – onde 
vamos negociar as duas este 
ano – agora estamos fevereiro, 
pois até o dia 28 deve sair o 
índice (inflação)”, salientou 
Santos.

O sindicalista destaca a 
importância da categoria es-
tar junto com o seu sindicato 
para que a luta seja vitoriosa. 
“Nestes dois últimos anos de 
pandemia, graças a união da 
categoria conseguimos manter 
todas as cláusulas”, finalizou o 
presidente do sindicato.

A data base dos frentistas 
é o dia 01º de março.

Reunião da Federação define 
pauta dos frentistas para 2022

Sérgio SAMPAIO - Foto: Divulgação
amaralsampaio@hotmail.com 

Sindalquim vai entregar mais 16 
mil máscaras para trabalhadores

Novas entregas 
devem começar 
depois do dia 15 

deste mês

O Sindalquim (Sindica-
to dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Fabricação 
do Álcool, Químicas e Far-
macêuticas) deve iniciar 
nos próximos dias a em-
prega de mais uma leva 
de máscaras protetivas 
para os trabalhadores das 
quatro categorias repre-
sentadas pela entidade.

Segundo João Pedro 
Alves Filho, presidente do 
sindicato, por conta do 
aumento do número de 
casos de Covid-19 em de-

corrência da nova variante a 
Ônicron que é mais contagio-
sa a diretoria do Sindalquim 
decidiu mandar confeccionar 
mais de 16 mil máscaras 
para serem entregues para 

os trabalhadores. “Toma-
mos essa atitude porque a 
Covid não foi embora, ela 
tem na verdade piorado 
nos últimos dias”, salien-
tou Alves Filho.

A expectativa é que a 
entrega comece após do 
dia 15 de fevereiro.

Balanço – desde o 
inicio da pandemia do 
Sindalquim entregou cer-
ca de 59 mil máscaras 
foram entregues para os 
trabalhadores: do sucro-
alcooleiro, farmacêutico, 
químicos e setor de reci-
clagem.

COVID -  Por conta na nova variante diretoria decidiu entrega novamente máscara 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Sindalquim 
amaralsampaio@hotmail.com 

Sindicato dos Motoristas 
fecha parceria com academia

O Sindicato dos Motoristas 
de Rio Preto e região 
firmou uma parceria com 
a academia Elite Fitness 
que tem duas unidades na 
cidade.
Segundo Daniel 
Rodrigues, presidente do 
sindicato, os associados 
e seus dependentes 
terão um desconto 
especial – segundo que 
a mensalidade será 
de R$ 60,00 e caso o 
trabalhadores queira fazer 
um pacote anual a mesma 
sai por R$ 50,00/mês.
A parceria vale para as 

unidades da Avenida 
Constituição e Potirendaba.
Segundo o sindicalista o 
associado ou dependente 
deve ir diretamente à 
academia e escolher 
o melhor plano – e 
apresentar a carteirinha 
associativa para desfrutar 
deste novo benefício.

  PARCERIA S i n S a ú d e 
c o n q u i s t a 
l iberdade de 
escolha para 
trabalhadores

O SinSaúde (Sindicato 
dos Empregados na Saúde) 
de Rio Preto e região con-
quistou para os trabalha-
dores do Hospital da Base 
(HB) a liberdade para que 
os mesmo possam fazer 
onde quiserem teste de 
Covid onde quiserem.

Segundo Reinaldo Dalur, 
presidente do sindicato, em 
comunicação da Funfarme 
feita no dia 11 de janei-
ro deste ano – a mesma 
determinou que aceitaria 
apenas testes  e atestados 
feitos obrigatoriamente pelo 
serviço de saúde da própria 
instituição – “Nos foi pas-
sado pelo Departamento 
Jurídico da entidade que 
iriam voltar atrás e aceitar 
exames provindos de outros 
locais, desde que fosse o 
PCR, por entenderam mais 
seguro quanto ao resulta-
do”, salientou Dalur.

O sindicalista lembra 
que existem muitos traba-
lhadores do HB que moram 
em cidades da região – e 
não existia o porquê deles 
terem que vir a Rio Preto 
para fazer os exames ape-
nas na UR ou Drive-Thru da 
Funfarme.

SETH conquista vitória 
para trabalhadores 

O SETH (Sindicato dos 
Empregados em Turismo e 
Hospitalidade) conquistou 
uma importância vitória 
para os trabalhadores de 
Edifícios e Condomínios no 
TRT-15 (Tribunal Regional 
Eleitoral) de Campinas.

Segundo Sergio Para-
nhos, presidente do SETH, 
a decisão diz respeito a 
ação proposta contra dois 
condomínios de Rio Preto 
que substituíram  os traba-
lhadores de portaria por um 
monitoramento a distân-
cia, atitude que é proibida 

por convenção coletiva de 
trabalho vigente. “Há dois 
anos conquistamos está 
cláusula que dá a garantia 
que os porteiros não sejam 
dispensados – para serem 
substituídos por monitora-
mento a distancia”, salien-
tou o sindicalista.

Ele destaca que são di-
versas ações neste sentido 
– onde são as duas primei-
ras que dão ganho de causa 
ao SETH, onde com essa 
decisão estes Condomínios 
estão sendo multados.

Essa cláusula tem dois 
objetivos uma é a manu-
tenção dos empregos e a 
outra e a segurança dos 
condôminos, pois o moni-
toramento a distancia não 
dá uma segurança igual a 
um porteiro no local.

Sérgio SAMPAIO 
amaralsampaio@hotmail.com 


