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Julgamento sobre 
cargos apadrinhados 

na Prefeitura é 
adiado novamente

Previsto inicialmente para 
ter sido analisado no dia 26 de 
janeiro o julgamento da ação do 
Psol que questiona a existência 
de 450 cargos comissionados e 
funções gratificadas na Prefei-
tura de Rio Preto foi remarcado 
para a próxima quarta-feira, 
16. É a segunda prorrogação 
por parte dos desembargadores 
do Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça.   Pág.A3

Câmara decide 
sobre reajuste de 

Edinho e vereadores 
na terça-feira

A Câmara Municipal analisa 
nas sessões de terça-feira, 15, 
os projetos de lei que autorizam 
reajustes em 11% nos salários 
do prefeito Edinho Araújo (MDB), 
vice-prefeito, Orlando Bolçone 
(DEM), secretários municipais 
e dos próprios vereadores de 
Rio Preto Caso aprovado o sa-
lário dos vereadores va para R$ 
6.557,02.    Pág.A3

Projeto Guri está com inscrições abertas
Pág. A2

Técnica de enfermagem do 
HB é assassinada em casa 
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Briga entre 
mulheres na 

noite termina em 
atropelamento

'Uma Rapunzel 
Muito Diferente' será 

encenada neste 
domingo no Plaza

O Plaza Avenida Shopping 
traz, neste domingo, dia 13, 
o espetáculo ‘Uma Rapunzel 
Muito Diferente’, da Cia. Livre. 
A apresentação começará às 
15h30, na Praça de Eventos, 
no piso 1º. As apresentações 
fazem parte da programação 
do ‘Plaza Kids’, além de serem 
totalmente gratuitas. Pág.A2

REPAROS
A Prefeitura de Rio 
Preto, por meio 
da Secretaria de 
Serviços Gerais, 
aproveitou que a 
chuva deu uma 
trégua nos últi-
mos dois dias (o 
que ajudou na 
secagem do solo) 
para intensificar a 
manutenção das 
ruas de terra em 
loteamentos.
Pág.A5

O Palmeiras jogou de igual 
para igual com o Chelsea, mas 
não conseguiu levar o Mundial 
de Clubes. Depois de um empate 
em um a um no tempo normal, 
os ingleses contaram com um 
pênalti para vencer na prorroga-
ção e levar o título.   Pág.A4

O empresário 
Fábio Reigado, 
dono da loja de 

tintas em Rio 
Preto, integra 
o BNI desde o 

2018. “Existem 
negociações en-
tre os membros 
do grupo, mas o 
principal objeti-

vo é alcançar os 
contatos indica-
dos que são de 
fora do grupo”, 

afirma
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Vacinação contra a 
Covid-19 nas crianças: 
quais são as dúvidas?

Dois anos após o início do 
isolamento social, a vacina-
ção contra a Covid-19 já está 
em passos acelerados em 
quase todo o mundo. Iniciada 
com foco nos profissionais de 
saúde e idosos, a proteção 
foi finalmente liberada para 
crianças acima dos cinco anos 
de idade. Mesmo já avançada, 
muitos pais ainda se encon-
tram confusos e angustiados 
frente à tanta desinformação 
sobre o imunizante – gerando 
uma grande quantidade de 
dúvidas que necessitam ser 
sanadas imediatamente, a 
fim de proteger os pequenos 
frente aos severos sintomas 
que o vírus pode causar.

A impressão e precon-
cepções do SARS-Cov 2 nas 
crianças mudou drasticamen-
te no último ano. A sensação 
de que seria um vírus que 
pouparia os mais jovens, 
ocasionando quadros leves, 
que levariam a poucas inter-
nações, logo trouxe a verdade 
sobre seu impacto. De fato, 
o vírus é mais gentil com as 
crianças em relação à gravi-
dade dos sintomas – porém, 
o risco de contaminação é se-
melhante aos adultos, assim 
como os riscos de agravamen-
to frente a fatores de riscos, 
como doenças neurológicas, 
obesidade, diabetes, asma, 
e outras doenças que levam 
a alterações do sistema imu-
nológico.

Mais de 1.400 crianças 
entre 5-11 anos já faleceram 
devido à doença no Brasil 
desde o início da pandemia, 
segundo dados divulgados 
pelo Instituto Butantan. Como 
fator agravante, o isolamento 
social – mesmo extremamen-
te necessário para conter a 
propagação do vírus – elevou 
os índices de problemas de 
saúde como os citados, assim 
como outros, como atraso de 
fala, atraso vacinal e aumento 
dos acidentes domésticos.

Quando contaminadas, os 
sintomas mais comuns são 
febre, tosse, vômitos, diarreia, 
dor de garganta e de cabeça 
nos mais velhos. Porém, mui-
tas crianças acabaram evo-
luindo com a chama síndrome 
inflamatória multissistêmica 
pediátrica (SIM-P), na qual 
o vírus gera uma inflamação 
intensa no organismo. A maio-
ria dessas crianças havia tido 
casos leves da doença, ou 
mesmo assintomáticas. Os 
sintomas da SIM-P normal-
mente aparecem entre 2-4 
semanas do grado aguda, 
gerando febre persistente, 
rash pelo corpo, conjuntivite e 
disfunção no coração – fazen-
do com que muitas crianças 
precisassem de suporte de 
terapia intensiva.

Não há dúvidas que a 
Covid-19 pode gerar óbitos e 
sequelas em todas as idades. 
Felizmente, os pequenos hoje 
possuem imunizantes alta-
mente eficazes para, enfim, 
controlar a disseminação da 
doença. Em termos técnicos, 

Projeto Guri está com 
matrículas abertas 

As matrículas para novos 
alunos do Projeto Guri estão 
abertas até o dia 4/03, para 
os polos de ensino do interior e 
litoral de São Paulo, incluindo o 
de Rio Preto. O Guri é um pro-
grama sociocultural mantido 
pela Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado 
de São Paulo com apoio da 
Prefeitura.

Para participar, não é pre-
ciso ter conhecimento prévio 
de música, nem possuir ins-
trumentos ou realizar testes 
seletivos. São vários cursos 
gratuitos de música, oferecidos 
no contraturno escolar, para 
crianças, adolescentes e jovens 
de 6 a 18 anos incompletos.

Para fazer a matrícula, o(a) 
responsável deverá compare-
cer no endereço do Polo Re-
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Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO 

PLAZA SHOPPING

GRATUITA

ATÉ 4 DE MARÇO

Na busca pela construção 
de um novo olhar artístico, o 
Núcleo de Economia Criativa 
(NEC) da Acirp, em parceria 
com o Shopping Iguatemi de 
Rio Preto, promoverá no dia 16 
de fevereiro, uma nova exposi-
ção de arte no Espaço Cultural 
Iguatemi. Com o nome “Movi-
mento Impresso. Eu Movo. Nós, 
Movimento”, a mostra foi de-
senvolvida pela artista plástica, 
Regiane Spolon, com curadoria 
de Norma Vilar e ambientação 
de Deise Costa.

Em uma série de obras, a 
exposição apresenta a busca 
da autora por referências nos 
biomas brasileiros, utilizando 
folhas de árvores e plantas 
para capturar esse movimen-
to da natureza, valorizando a 
apreciação dos detalhes. Além 
disso, as obras nascem com 
o intuito de oferecer um olhar 
minucioso sobre a expressão da 
alma-natureza.

De acordo com Regiane 
Spolon, a mostra foi produzida 
por meio da coleta de digitais 
das árvores e plantas com o 
propósito de reproduzir a está-
tica e estética do movimento da 
natureza. “Meu pedido é que 
paremos o tempo aqui dentro 
e nos deixemos fluir por meio 
dos minuciosos detalhes, que 
revelam nossas impressões in-
ternas e, também, nos colocam 
em movimento.”

Para Drica Sanches, do Nú-
cleo de Economia Criativa (NEC) 

O Plaza Avenida Shopping 
traz, neste domingo, dia 13, o 
espetáculo ‘Uma Rapunzel Muito 
Diferente’, da Cia. Livre. A apre-
sentação começará às 15h30, 
na Praça de Eventos, no piso 1º.

Durante todo o mês de fe-
vereiro, o público terá a oportu-
nidade de conferir espetáculos 
da companhia teatral de Rio 
Preto, que completa 16 anos em 

‘Uma Rapunzel Muito 
Diferente’ será encenada hoje

Exposição traz olhar sobre a 
expressão da alma-natureza 

nenhuma das vacinas disponí-
veis para as crianças apresenta 
qualquer tipo de vírus vivo em 
sua composição – apenas 
estimulam indiretamente a 
produção da imunidade no 
paciente, sem que gerem, de 
fato, a doença.

Dentre os efeitos adversos 
registrados, foram notados 
sintomas leves, como febre, 
dor no local da aplicação e 
dor de cabeça. Vale ressaltar, 
contudo, que todos esses são 
comuns de ocorrerem com 
todas as vacinas e medicações 
que fazem parte da nossa vida. 
O benefício é, sem dúvida, bem 
maior do que o malefício.

Pesquisas internacionais 
mostram que, com o início 
da vacinação nas crianças 
ao redor do mundo, os riscos 
de internação são reduzidos 
significativamente. Aquelas 
que acabam recorrendo aos 
hospitais são, em sua grande 
maioria, as que receberam 
nenhuma dose do imunizante 
– o que torna inegável o valor 
e eficácia da vacinação.

No momento atual, em 
que muitas crianças já não 
se encontram completamente 
isoladas e, iniciando a volta 
às aulas, a preocupação em 
se atentar ao calendário de 
vacinação deve ser redobrada. 
Principalmente, com o avanço 
extremamente veloz da varian-
te Ômicron, que fez os núme-
ros de internações dispararem 
no país. Estamos enfrentando 
uma enorme sobrecarga dos 
serviços de saúde infantis, com 
a necessidade de abrir UTIs 
específicas para os pequenos 
contaminados.

Mesmo com uma menor 
mortalidade se comparado às 
outras variantes, a situação 
é drástica. Na gigante esca-
lada de casos, é impossível 
não aumentar o número de 
internação e a necessida-
de de terapia intensiva, com 
quadros de bronquiolites e 
laringites. Garantir a vacinação 
dos pequenos é urgente – não 
apenas para a própria saúde 
das crianças, mas para toda 
a nossa sociedade. Somente 
assim, poderemos voltar a 
termos vidas tranquilas, sem a 
necessidade de serem privadas 
da convivência com seus fami-
liares ou colegas das escolas.

Dra. Patrícia Consorte é 
pediatra e especialista em 
nutrição materno-infantil.

https://www.drapatricia-
consorte.com.br

ARTIGO 
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gional São José do Rio Preto, 
localizada na rua São João, 
nº1765, Vila Zilda, entre os 
dias 7/2 a 4/3/2022.

No Polo Regional Rio Preto 
são oferecidas 229 vagas, 
distribuídas entre os cursos 
de cavaco, clarinete, contra-
baixo, coral juvenil, eufônio, 
flauta transversal, iniciação 
musical, percussão, saxofone, 
trombone, trompete, viola, 
viola caipira, violão, violino, 
violoncelo.

Documentação neces-
sária:

- Cópia do RG ou Certidão 
de Nascimento do(a) aluno(a);

- Cópia do RG do(a) res-
ponsável;

- Cópia do comprovante de 
endereço atualizado;

- Comprovante de matrícula 
escolar.

da Acirp, parceiro do shopping 
Iguatemi, o objetivo das repre-
sentações artísticas e culturais 
é difundir o acesso democrático 
à cultura e gerar negócios. “As 
mostras e os artistas ganham 
visibilidade com uma frequência 
de público importante que pas-
sa pelo local”, ressalta.

“É também um espaço de 
realização de negócios, pois 
a arte, além de gerar capital 
humano e social, também gera 
valor econômico para a cidade. 
Por isso, estar dentro de um 

shopping expondo obras de arte 
é uma oportunidade incrível e 
que agrega valores ao NEC e, 
consequentemente, aos artis-
tas que participam do núcleo”, 
completa Drica.

A mostra “Movimento Im-
presso” faz parte do ciclo de 
exposições 2 ponto 2 e segue 
até o dia 15 de março no Espa-
ço Cultural Iguatemi, localizado 
no Piso Superior do Shopping 
Iguatemi Rio Preto. A visitação 
é gratuita.

Regiane Spolon

2022. As apresentações fazem 
parte da programação do ‘Plaza 
Kids’, além de serem totalmente 
gratuitas.

Para assistir aos espetáculos 
não é preciso inscrição prévia. 
Além disso, o uso de máscara 
será obrigatório e o shopping 
seguirá todos os protocolos de 
segurança necessários.

(Colaborou- Sarah BELLI-
NE)

Nascida em São José do 
Rio Preto no ano de 1977 e 
com uma paixão por arte des-
de criança, onde já pintava e 
desenhava antes mesmo de 
ir para a escola. Bacharel e 
Licenciada em Artes Plásticas, 
pela Universidade Federal de 
Uberlândia/MG.

Pesquisadora pelo CNPQ 
na área de gravura e, também, 
atuou como professora do de-
partamento de Artes Plásticas 
nas disciplinas de desenho, 
design gráfico, gravura e metal 
e serigrafia, além da orienta-
ção de projetos de conclusão 
de curso nas mais diversas 
áreas.

Apaixonada por viagens, 
culturas e novos sabores, já 
morou em cinco cidades di-
ferentes e dois países. Todas 
essas vivências agora são 
transportadas para seu traba-
lho, que ainda utiliza o papel, 
pintura e cerâmica como for-
mas de expressão, cada um 
ao seu momento, mas que em 
breve tendem a se unir.

Serviço:
Exposição: Movimento 

Impresso
Artista plástico: Regiane 

Spolon
Curadoria: Norma Vilar
Ambientação: Deise Costa
Período: de 16 de feve-

reiro a 15 de março de 2022
Local: Espaço Cultural 

Iguatemi – Shopping Iguatemi 
Rio Preto (Piso Superior)

Visitação gratuita
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Julgamento sobre cargos apadrinhados 
na Prefeitura é adiado novamente

Previsto para ter sido 
analisado no dia 26 de ja-
neiro o julgamento da ação 
do Psol que questiona a 
existência de 450 cargos 
comissionados e funções 
gratificadas na Prefeitura de 
Rio Preto foi remarcado para 
a próxima quarta-feira, 16.

É a segunda prorrogação 
por parte dos desembarga-
dores do Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça (TJ/SP) 
já que mesmo na pauta de 
votações na última quar-
ta-feira, 9, a análise ficou 
prejudicada por falta de 
tempo, devido o julgamento 
de outras ações.

Os cargos que estão sen-
do colocados em xeque são 
todos de livre nomeação 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB), os chamados apadri-
nhados. Já as gratificações 
são pagas a servidores em 
determinadas funções cria-
das por leis anteriores e que 
estão sendo questionadas. 
Estas gratificações são pa-
gas para servidores de car-
reira que ocupam funções 
de chefia em várias secre-
tárias do governo municipal.

Na primeira análise da 
ação, no dia 26 de janeiro, 
a desembargadora do TJ 
Luciana Bresciani votou fa-
vorável a extinção dos quase 
160 cargos comissionados. 
Como relatora, Luciana ainda 
opinou pela extinção de 300 
funções com gratificações 
pagas aos servidores. A ação 
acabou sendo adiada na oca-
sião após pedido do desem-
bargador Torres Carvalho.

O Órgão Especial do TJ é 
composto por por 25 juízes 

que irão analisar a suposta 
ilegalidade das leis. O Dhoje 
Interior entrou em contato 
com representantes do Psol 
da cidade que acreditam que 
a ação deverá ser acatada. O 
grupo se apoia em recente 
decisão tomada pela Justiça 
que determinou a extinção 
de cargos comissionados na 
Prefeitura de Taubaté.

Na ação que será anali-
sada na próxima quarta-feira 
estarão sendo julgadas leis 
aprovadas em 2006, 2007 e 
2011 que criaram os cargos 
comissionados e as gratifi-
cações. Caso for acatada a 
ação a Prefeitura teria um 
prazo de 120 dias para ade-
quar a legislação em vigor, 
com a criação e aprovação 
de novas leis.

MP favorável
Em setembro de 2021 

parecer do Ministério Pú-
blico assinado pelo subpro-
curador-Geral da Justiça, 
Wallace Paiva Martins Júnior, 
recomendou a extinção de 
168 cargos comissionados, 
195 funções gratificadas 
e recomenda que a Adin 
apresentada pelo Psol fosse 
seja julgada parcialmente 
procedente.

Atualmente, nesta situa-
ção de cargos comissiona-
dos, existem 42 de Chefe de 
Coordenadoria (R$ 5,3 mil 
cada); 64 cargos de Chefe 
de Divisão (R$ 3,5 mil cada); 
20 de Assessor de Secreta-
ria (R$ 8,9 mil cada) e 42 
cargos de Assessor Especial 
(R$ 7,4 mil cada). Por mês, 
todos esses cargos somam 
R$ 935,4 mil de gasto para 
a Prefeitura.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

PELA 2 ª VEZ
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Cláudio LAHOS

Câmara vota aumento de salários 
de Edinho e vereadores 

O valor de 11% 
supera em quase 
1% o índice da 

inflação de 2021 
que ficou em 

10,06% conforme 
divulgado pelo 

IBGE

A Câmara Municipal analisa 
nas sessões de terça-feira, 
14, os projetos de lei que 
autorizam reajustes em 11% 
nos salários do prefeito Edinho 
Araújo (MDB), vice-prefeito, 
Orlando Bolçone (DEM), secre-
tários municipais e dos próprios 
vereadores de Rio Preto.

Caso aprovado o salário 
dos vereadores que hoje é de 
R$ 5.907,23 passará para 
R$ 6.557,02. A valor pago 
atualmente refere-se a lei de 
2019. Caso o mesmo índice for 
aplicado no salário de Edinho, 
o prefeito passará a receber R$ 

19 mil. Atualmente o prefeito 
recebe R$ 17,1 mil por mês 
como vencimento. Os secretá-
rios passariam a receber pouco 
mais de R$ 15 mil.

Com o aumento do salário 
de Edinho cerca de 200 servi-

dores considerados de “elite” 
passarão a receber o mesmo 
valor. Quando o servidor atinge 
o valor o salário de Edinho ele 
é automaticamente congelado 
no mesmo patamar.

Grupo de Auditores Fiscais 
chegou a fazer lobby junto a 
Câmara Municipal para que o 
salário de Edinho pudesse ser 
reajustado para até R$ 33 mil. 
Edinho declarou que aceitaria 
aumento “nos patamares de 
11%”, como agora apresen-
tado pela Câmara Municipal.

O valor de 11% supera em 
quase 1% o índice da inflação 
de 2021 que ficou em 10,06% 
conforme divulgado pelo IBGE.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Higienização dos 
ônibus de RP vira 
questionamento 

O transporte coletivo de Rio 
Preto continua sendo motivo 
de questionamentos por parte 
dos vereadores a respeito da 
transmissão da Covid-19 entre 
os usuários. Requerimento de 
Renato Pupo (PSDB) cobra da 
Secretaria de Trânsito infor-
mações sobre o processo de 
higienização nos ônibus.

Consta no documento que 
usuários do sistema o procu-
raram para saber se o governo 
municipal mantém o serviço de 
higienização nos ônibus, prá-
tica que foi adotada no início 
da pandemia em Rio Preto, em 
especial, 2020, no momento 
em que os casos positivos da 
doença explodiram.

Pupo afirma no requeri-
mento “que foi anunciado que 
durante a pandemia quando o 
veículo estaciona no Terminal, 
os passageiros são orientados 
a descer do transporte público 
para ser realizada a desinfec-
ção do ônibus” e “que é um 
dever do Município zelar pela 
eficiência da prestação dos 
serviços públicos.” 

O vereador ainda cobra 
da pasta de Trânsito qual é o 
Decreto/Portaria que estipula 
a higienização dos transportes 
públicos e se ele está sendo 
respeitado e executado como 
determinado.

O DHoje Interior procurou a 
assessoria de comunicação da 
Secretaria de Trânsito para co-
mentar o assunto. Fomos infor-
mados que a “pasta vai solicitar 
os levantamentos e as planilhas 
das empresas e assim que tiver 
os documentos em mãos vai 
responder o requerimento do 
vereador dentro do prazo”.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Requerimento de Renato Pupo (PSDB)

Veja a pauta dos 
vereadores nas 

sessões de terça-feira

Além do reajuste salarial 
do prefeito e os vereadores a 
pauta da Câmara de Rio Preto 
no período da manhã, na ses-
são de terça-feira (15) analisa 
três projetos de lei, sendo um 
em última votação do vere-
ador Bruno Moura (PSDB) 
para alterar os critérios para 
publicações oficiais do muni-
cípio como o tamanho e fonte 
das letras das comunicações.

O vereador Paulo Pauléra 
(Progressisstas) propôs pro-
jeto para permitir a emissão 
do alvará de funcionamento 
provisório para as empresas e 
microempresas instaladas em 
loteamentos que estão em 
processo de regularização.

Outra proposta na Ordem 
do Dia dispõe sobre a obri-
gatoriedade da emissão de 
diplomas em Braile para os 
alunos com deficiência visual 
nas instituições de ensino 
médio e superior, de autoria 
de Jean Charles Serbetto 
(MDB).

Segunda sessão

Em discussão durante a 
sessão realizada no período da 
tarde, estão dois projetos de 
lei. O primeiro, de autoria do 
vereador Pedro Roberto (Patrio-
ta), que dispõe sobre a divul-
gação de dados da execução 
de contratos de terceirização 
de mão de obra firmados por 
todos os órgãos e entidades 
públicas municipais, em seus 
respectivos sítios oficiais.

O segundo, do vereador 
licenciado Fábio Marcondes 
(PL), subscrito pelo vereador 
Rossini Ferreira Diniz (PL), 
que isenta os profissionais da 
rede de ensino do município 
a obrigação de área azul nas 
imediações das unidades em 
que estão lotados durante o 
período de desempenho de 
suas funções.

E, encerrando a pauta, 
está o projeto de resolução do 
vereador Renato Pupo (PSDB), 
que altera a redação do pará-
grafo segundo do artigo 81 da 
Resolução 712/90, do Regi-
mento interno, determinando 
que só poderá participar da 
Comissão Especial de Inquérito 
o vereador que tiver subscrito 
o Requerimento antes de ser 
protocolado.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Na primeira análise da 
ação, no dia 26 de janei-
ro, a desembargadora do 
TJ Luciana Bresciani votou 
favorável a extinção dos 
quase 160 cargos comis-
sionados. Como relatora, 
Luciana ainda opinou pela 
extinção de 300 funções 
com gratificações pagas 
aos servidores. A ação 
acabou sendo adiada na 
ocasião após pedido do 
desembargador Torres Car-
valho.

PROJETOS

Cláudio LAHOS

que foi anunciado que 
durante a pandemia 

quando o veículo 
estaciona no Terminal, 

os passageiros são 
orientados a descer 

do transporte público 
para ser realizada a 

desinfecção do ônibus

“

”
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Chelsea vence o Palmeiras na prorrogação e conquista o Mundial

Técnica de enfermagem do HB é assassinada 
dentro de casa e tem carro roubado

SONHO ADIADO 

JARDIM NUNES

FUGIU

WHATSAPP

INTOLERÂNCIA

GOLPE

FORÇAS DE SEGURANÇA

Motorista perde 
controle, carro invade 
bar e atinge clientes

Homem sofre golpe 
do falso filho e 
perde R$ 8 mil

Discussão entre 
mulheres em bar termina 

em atropelamento

Anúncio de moto clonado na internet 
faz jovem perder R$ 4,4 mil

Estado anuncia 20% e delegados 
analisam proposta de reajuste

Duas mulheres ficaram feri-
das na madrugada deste sábado 
(12) após terem sido atropeladas 
em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o motorista estava con-
duzindo um Fiat Stilo pela rodovia 
Délcio Custódio, quando perdeu o 
controle do veículo e atingiu duas 

Um homem de 55 anos foi 
vítima de um golpe nesta sexta-
-feira (11) em Rio Preto.

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência, ele 
recebeu uma mensagem pelo 
WhatsApp de um número estra-
nho, mas com a foto de perfil 
do seu filho. O golpista afirmou 
que havia mudado de número e 
que estava com problemas para 

Uma mulher de 47 anos 
foi atropelada por um carro na 
madrugada deste sábado (12) 
em Rio Preto.

Segundo as informações do 
boletim de ocorrência, a polícia 
foi acionada e chegou ao local, a 
mulher já estava sendo socorrida 
pelo Samu. Em contato com os 
policiais, ela relatou que estava 
em um bar próximo do local, 
quando iniciou uma discussão 
com uma outra mulher, não 

O Palmeiras jogou de igual 
para igual com o Chelsea, mas 
não conseguiu levar o Mundial 
de Clubes. Depois de um em-
pate em um a um no tempo 
normal, os ingleses contaram 
com um pênalti para vencer 
na prorrogação e levar o título 
inédito.

O Chelsea teve mais posse 
de bola no primeiro tempo, mas 
tinha dificuldade para criar joga-
das de perigo. Já o Palmeiras, 
explorando o contra-ataque, 
ficou mais perto de fazer o gol. 
Aos 17 minutos, depois de 
um cruzamento para a área, 
Rony cabeceou, mas acabou 
mandando no meio do gol. Seis 
minutos depois, Dudu pegou a 
bola na esquerda, trouxe para 

Sabrina Fernanda de Olivei-
ra, de 29 anos, que trabalhava 
como técnica de enfermagem 
no Hospital de Base de Rio Pre-
to, foi encontrada morta dentro 
de sua residência no bairro 
Jardim Nunes, na madrugada 
deste sábado (12).

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a polícia foi aciona-
da por vizinhos que relataram 
ter ouvido um barulho dentro da 
casa e terem visto um homem 
entrando no local, suspeitando 
que pudesse ser um roubo.

Ao entrar na residência, os 
policiais encontraram a jovem já 
sem vida. Segundo o boletim, 
os vestígios sugerem ter havido 
uma luta entre ela e o invasor. 
Também foi constatado que o 

Um homem de 20 anos foi 
vítima nesta sexta-feira (11) do 
golpe conhecido como “falso 
intermediário” aplicado por 
estelionatários na internet. O 
caso aconteceu em Rio Preto.

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência, um 
homem anunciou que estava 
vendendo a sua motocicleta 
por R$ 21 mil, quando o “in-
termediário” entrou em contato 
dizendo que teria interesse em 
adquirir o veículo para quitar 
uma dívida com um funcioná-
rio, que gostaria de ver o veí-
culo antes de fechar negócio.

O governador João Doria 
anunciou reajuste salarial de 
20% para as forças de segu-
rança pública e administração 
penitenciária de São Paulo.

Com o aumento o salário re-
ajustado de um soldado PM de 
2ª classe deve chegar a R$ 5,8 
mil, incluindo benefícios. Para 
um tenente PM de 2ª classe, 
o novo valor será de R$ 10,3 
mil, entre salário e benefícios.

Na Polícia Civil, um agente 
de 3ª classe passará a receber 
R$ 6,3 mil acumulados entre 
vencimento e benefícios, e um 
delegado de 2ª classe, R$ 16,2 
mil por mês.

O encaminhamento do pro-
jeto de lei para os reajustes 
do funcionalismo estadual à 
Assembleia Legislativa deve 
ser feito na próxima semana. 
A previsão é que o aumento 
salarial deve entrar em vigor a 
partir de março.

Sindicato se posiciona

VINICIUS LIMA

VINICIUS LIMA
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RAPHAEL FERRARI

mulheres que estavam em um 
bar próximo do local. As duas ví-
timas ficaram feridas, sendo uma 
encaminhada para a UPA Norte e 
outra para a UPA Santo Antônio.

O condutor fugiu do local 
após o acidente sem prestar 
socorro, abandonando o veículo 
no local, que foi recolhido pelo 
guincho.

realizar transferências bancárias, 
pedindo dinheiro emprestado.

Acreditando que estava con-
versando com o seu filho, a 
vítima fez duas transferências, 
sendo a primeira no valor de 
R$ 4,2 mil e a segunda em R$ 
3,8 mil. Posteriormente, o ho-
mem descobriu que se tratava 
de um golpe e registrou queixa 
na polícia. O caso está sendo 
investigado.

identificada.
Após a discussão, a mulher 

não identificada saiu do bar 
bastante nervosa e entrou no 
veículo para deixar o local. A 
vítima a seguiu e tentou tirar 
fotos da placa do carro, porém 
a condutora arrancou proposi-
talmente com o automóvel e 
atingiu as pernas da vítima, que 
sofreu lesões.

A mulher diz não se lembrar 
do modelo do veículo e foi leva-
da para a UPA Norte.

o meio e bateu colocado para 
fora.

Dudu chegou novamente 
aos 26 minutos ao receber 
dentro da área, mas acabou 
pegando mal na bola na hora 
finalizar e mandou para fora. 
Aos 43 minutos, o Palmeiras 
armou o contra-ataque com 
dois palmeirenses contra um 
defensor do Chelsea, mas Zé 
Rafael acabou errando o passe 
ao tentar deixar Rony na cara 
do gol.

Ainda antes do fim da pri-
meira etapa, Thiago Silva ar-
riscou um chute de fora da 
área e fez Weverton espalmar 
para escanteio. Na cobrança, 
o zagueiro brasileiro ganhou 
dos palmeirenses e cabeceou 
para fora.

Na segunda etapa, o Chel-
sea voltou pressionando e logo 
aos 3 minutos Rüdiger chutou 
com perigo de fora da área. Seis 
minutos depois, Hudson-Odoi 
cruzou na esquerda e Lukaku 
subiu para marcar de cabeça.

A vantagem dos ingleses não 
durou muito, pois aos 16 mi-
nutos o árbitro marcou pênalti 
para o Palmeiras em toque na 
mão de Thiago Silva. Raphael 
Veiga cobrou e empatou a parti-
da. O gol fez o Verdão melhorar 
na partida e jogar com mais in-
tensidade, enquanto o Chelsea 
parecia estar mais desgastado 
fisicamente. Mesmo assim 
jogo ficou em 1 a 1 e foi para 
prorrogação.

Na primeira etapa da pror-
rogação foi de domínio do 

Chelsea, com o Palmeiras não 
conseguindo no campo de 
ataque. A principal chance foi 
Werner cruzando para a área 
e no desvio da bola ela tocou 
na trave. Os ingleses seguiram 
rondando a área do alviverde 
na segunda etapa e aos 10 mi-
nutos o árbitro marcou pênalti 
para o Chelsea depois de Luan 
tocar a mão na bola. Azpilicueta 
cobrou e marcou o segundo.

O Palmeiras não conseguiu 
reagir depois do gol e ainda viu 
o zagueiro Luan ser expulso no 
último lance da partida. Esse 
é o primeiro titulo mundial do 
Chelsea e o quarto do fute-
bol inglês. Manchester United 
(1999 e 2008) e Liverpool 
(2019) são os outros campe-
ões.

O estelionatário então clo-
nou o anúncio da motocicleta, 
só que colocou o valor de R$ 
16 mil, chamando a atenção 
do homem de 20 anos. In-
termediado pelo golpista, as 
partes se encontraram e fe-
charam negócio. No entanto, 
ao fazer o depósito, a vítima 
acabou enviando R$ 4,4 mil 
para o estelionatário ao invés 
do verdadeiro vendedor. Como 
comprador não recebeu o di-
nheiro, ele manteve a posse 
da moto.

Ao perceberem que se tra-
tava de um golpe, ambos regis-
traram o boletim de ocorrência.

Divulgação
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automóvel da vítima foi levado. 
A polícia ainda investiga o caso.

“Em nome dos 8.000 fun-
cionários do complexo Fun-
farme, as Diretorias de suas 
unidades lamentam a morte de 
profissional de nosso Hospital 
de Base, a técnica de enfer-
magem Sabrina Fernanda de 
Oliveira, assassinada em sua 
casa, nesta sexta-feira, 11 de 
fevereiro.

A Funfarme está na expec-
tativa de que as autoridades 
públicas competentes capturem 
o assassino e que este seja 
julgado e condenado exemplar-
mente. A Fundação se solidariza 
com familiares e amigos de 
Sabrina neste momento de 
extrema dor”, informa nota da 
Funfarme.

O Sindicato dos Delegados 
de Polícia do Estado de São 
Paulo (Sindpesp) emitiu posi-
cionamento sobre o anúncio.

Segundo a categoria com 
a recomposição, o governo so-

mente recupera os salários dos 
policiais dentro do seu período 
de administração, visto que a 
inflação acumulada desde o 
início da gestão Doria soma 
19,43%.

Segundo o Sindpesp “a 
recomposição de 20% é um 
justo e devido reconhecimento 
aos policiais, e também aos 
profissionais de saúde, servido-
res que seguiram trabalhando 
durante a pandemia, colocando 
em risco as suas vidas e as 
vidas de seus familiares”.

Os integrantes do Sindicato 
afirmam que continuam em 
busca de um canal de diálogo 
direto com o Governo do Es-
tado, para aprimoramento da 
Segurança Pública oferecida 
aos cidadãos paulistas.

Entre as reivindicações da 
Polícia Civil estão a aquisição 
de equipamentos modernos, 
contratação de policiais para 
suprir o déficit de mais de 15 
mil cargos vagos e por salários, 
que mesmo após a recomposi-
ção anunciada, afirma continuar 
entre os mais baixos do Brasil.
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A BNI (Business Network 
International) é uma organiza-
ção internacional que estimu-
la negociações por meio da 
criação de redes de contatos 
entre empresários. A organiza-
ção possui uma filial na região 
de São José do Rio Preto, a 
BNI Noroeste Paulista, que 
no ano de 2021 registrou R$ 
40.618.965,00 em transa-
ções por meio do networking.

As negociações funcionam 
da seguinte maneira: os em-
presários membros do BNI 
são divididos em grupos e 
realizam reuniões semanais. 
Dentro do grupo, os empre-
endedores são estimulados a 
fecharem negócios não só entre 
si, como indicarem os parti-
cipantes do grupo para suas 
respectivas redes de contatos.
O empresário Fábio Reigado, 
dono da loja RV tintas em Rio 
Preto, integra o BNI desde o 
2018 e falou sobre a dinâmica. 
“Existem negociações entre 
os membros do grupo, mas o 
principal objetivo é alcançar os 
contatos indicados que são de 
fora do grupo. É como se eu ti-
vesse uma rede de empresários 
fazendo marketing para o meu 
negócio e eu também divulgan-
do os negócios deles”, explicou.

Por meio do grupo, Fábio teve 
contato com outros empresá-
rios do ramo de construção, 
que formaram um novo grupo 
só para esse setor. “Dentro 
do meu grupo, tinham muita 
gente do ramo de construção 
e formamos um grupo especí-
fico para isso. Por exemplo, eu 
atuo com tintas, o outro com 
painel solar, outro com gesso 
e assim por diante. Como são 
áreas interligadas, acabam 
ocorrendo muitas indicações 
e eu consegui captar muitos 
clientes, principalmente nesse 
período da pandemia”, afirmou.

O número de membros do BNI 
Noroeste Paulista aumentou 
de 250 em 2020 para 284 em 
2021 e a expectativa é de que 
novos 50 membros entrem nas 
próximas semanas. “Nacional-
mente o BNI alcançou mais de 
R$ 1 bilhão em negociações 
pela primeira vez, então foi um 
ano muito positivo mesmo com 
a pandemia. Acredito que essa 
cultura de um empresário ajudar 
o outro foi potencializada nesse 
período. O empresário também 
consegue acessar clientes por 
meio de indicações que antes 
ele poderia não conseguir”, 
comentou o diretor do BNI Noro-
este Paulista, André Mantovani.
Para 2022, o BNI planeja a aber-
tura de um novo grupo em Rio 
Preto e outro em José Bonifácio. 
As reuniões entre os grupos, são 
realizadas uma vez por semana, 
geralmente às 6h30 da manhã. 
Por conta disso, o BNI deve 
criar um grupo em que as reu-
niões sejam no período noturno.

Interessados em conhecer o 
BNI Noroeste Paulista podem 
acessar o site http://bninop.
com.br/pt-BR/index ou entrar 
em contato pelo WhatsApp 17 
99249-1576.

Networking entre empresários da região 
gera R$ 40 mi em 2021, diz organização

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Serviços Gerais faz manutenção das ruas de terra

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Gerais, aproveitou que 
a chuva deu uma trégua nos 
últimos dois dias (o que aju-
dou na secagem do solo) para 
intensificar a manutenção das 
ruas de terra em loteamentos.

As chuvas provocaram bu-
racos nas vias de terra impe-
dindo a passagem de ônibus 
coletivos e também dos cami-
nhões que fazem a retirada de 

lixo em alguns loteamentos.
De acordo com o secretá-

rio interino de Serviços Gerais 
Arnô Della Líbera, as equipes 
de terraplanagem aproveita-
ram o aparecimento do sol 
para intensificar o serviço de 
manutenção das ruas nos lote-
amentos mais atingidos pelas 
chuvas da última semana.

As passagens dos bairros Bre-
jo Alegre, Vila Nobre, Bela Vista 
3 e Jockey Clube já receberam 
manutenção das ruas de terra.

O coordenador das equipes 

de terraplanagem Júlio César da 
Silva informou que os funcio-
nários com máquinas e outros 
equipamentos pesados usaram 
um composto de pedras e pe-
driscos triturados para minimi-
zar os transtornos dos morado-
res dos loteamentos e melhorar 
o tráfego nesses locais. 

“Espalhamos pedras e fi-
zemos a compactação do solo 
com o objetivo de minimizar o 
problema de buracos nas vias 
de terra e melhorar a passagem 
de veículos nos loteamentos”, 

explica o coordenador.
Para fechar a semana, nes-

ta sexta feira (11) as equipes 
concluíram o serviço em todas 
as ruas nos bairros Jockey Clu-
be e começaram a manuten-
ção na Estância Gramado e no 
Santa Clara. “No Santa Clara 
fizemos um serviço paliativo 
ontem no fim da tarde no qual 
foram utilizados 12 caminhões 
de terra com o objetivo de me-
lhorar a passagem de veículos 
dos moradores”, completa o 
coordenador.

Dados da Apeoesp sobre contaminação em 
escolas são inconsistentes, afirma estado

A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo (Se-
duc-SP) contestou os dados 
apresentados pela Apeoesp 
em relação a profissionais da 
educação e alunos contami-
nados por Covid-19. O DHoje 
trouxe este caso à tona na 
quarta-feira (9).

“A Secretaria Estadual de 
Educação esclarece que a lista 
divulgada pela Apeoesp possui 
informações inconsistentes e 
duplicadas. Outras listagens, 
apresentadas anteriormente 
pelo sindicato, chegaram a 
apresentar dados que não 
retratavam a realidade. O 
Sistema de Informação e Mo-
nitoramento da Educação para 

Covid-19 da Seduc SP (SI-
MED), segue acompanhando 
os casos. As escolas da rede 
municipal, assim como da 
particular, não são obrigadas a 
registrar os casos no SIMED”, 
consta na nota.

As informações dados pela 
Apeoesp apontavam que até 
quarta-feira (9), 169 profis-
sionais da educação e alunos 
da rede estadual de ensino 
haviam sido contaminados pela 
doença em três dias (de se-
gunda a quarta). A presidente 

da Apeoesp, Professora Bebel, 
pede, inclusive, que os alunos 
que não estejam com a vacina 
em dia sejam obrigados a as-
sistir as aulas remotamente e 
que as salas de aula tenham, 
no máximo, 25 alunos.

Por nota, a Secretaria con-
tinua: “Assim como em 2021, 
as aulas presenciais seguirão 
todos os protocolos de segu-
rança, como uso de álcool em 
gel e máscaras, aferição de 
temperatura e higienização 
constante dos ambientes e 

mãos, identificação e afasta-
mento dos casos e monitora-
mento de seus contactantes. 
Segundo a Comissão Médica 
da Educação, formada por 
pediatras, infectologistas e 
epidemiologista, cumpridos 
os protocolos sanitários es-
tabelecidos não há evidência 
científica de que as esco-
las apresentem alto risco de 
transmissão e, muito menos, 
é possível se afirmar que seja 
ambiente de contágio, pois não 
é o único local de circulação 

Alguns loteamentos tiveram 
o trânsito de ônibus e cami-
nhões prejudicado

Fábio Reigado conseguiu captar novos clientes através de indicações.
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Monte Aprazível terá 
unidade do Poupatempo

O Prefeito de Monte Aprazí-
vel, Marcio Miguel, juntamente 
com os vereadores Donaldo 
Paiola e João Carlos Ferreira, 
se encontrou na manhã desta 
quinta-feira, dia 10, com o 
Diretor do Detran SP, José Pân-
tano, para tratar da liberação 
de recursos para o município.

Entre os assuntos debati-
dos no encontro, foram defini-
dos os últimos detalhes para 
a implantação da unidade do 
Poupatempo em Monte Aprazí-
vel e implantação de programa 
para melhoria e e educação no 

trânsito. “Acertamos a questão 
de vistorias, prazos e os últimos 
detalhes e em breve o aprazi-
velense terá mais facilidade e 
agilidade pra tirar documentos 
e obter os benefícios do Pou-
patempo”, comentou Marcio 
Miguel.“Deveremos também, 
com o apoio do José Pântano, 
receber novos projetos para 
melhoria no trânsito, além de 
programas sobre educação 
e segurança no trânsito para 
nossas crianças”, concluiu o 
Prefeito.O prédio que abrigará 
o Poupatempo da cidade já 
existe e irá apenas passar por 
uma readaptação.

DA REDAÇÃO

SERVIÇOS

SECRETARIA

DA REDAÇÃO

Venda de carros seminovos e usados continua em alta 

Com o mercado sofrendo 
com os quase 2 anos de pande-
mia da Covid-19, especialmente 
pela falta de insumos, como ferro 
e borracha, houve uma drástica 
redução na produção de carros 
zero, o que levou ao aumento 
pela procura de seminovos e 
usados em 2021.

Segundo dados da Federação 
Nacional da Distribuição de Veí-
culos Automotores (Fenabrave), 
em 2021 foram comercializados 
cerca de 11,2 milhões de auto-
móveis e comerciais, em uma 
margem de 5,7 veículos usados 
para cada veículo leve zero-qui-
lômetro.

E claro, como todo comércio, 
quando há aumento na procura e 
redução de oferta, o preço vai às 
alturas. A tabela Fipe (Fundação 
Instituto de Pesquisas Econô-

micas), usada como base para 
negociar veículos, apresentou 
uma média de 30% de aumento 

seminovo, para evitar futuras 
dores de cabeça, já que uma boa 
quantia de dinheiro será gasta na 

Andressa ZAFALON

em 2021.
Por esta razão, é preciso ter 

todo o cuidado ao comprar um 

Janaína Pereira, com seu carro seminovo quitado
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Existem negociações 
entre os membros
 do grupo, mas o 

principal objetivo é 
alcançar os 

contatos indicados 
que são de fora

 do grupo
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aquisição de um novo veículo.
“Existem alguns pontos que 

todo mundo deve observar antes 
de comprar um veículo usado, 
pois qualquer vacilo ou desa-
tenção pode amarrar o cliente 
com um produto que só vai dar 
problema”, ressalta Rodrigo Dal 
Bello, CEO do Autoconf, platafor-
ma inteligente de gestão de veí-
culos voltada para revendedoras 
e que já avaliou mais de 87 mil 
veículos.

A Janaína Pereira é exemplo 
de que o carro usado/seminovo, 
para ela, foi a melhor opção em 
relação a custo-benefício. “Eu 
não quis entrar em financiamento 
porque não queria entrar o ano 
com dívidas, juntei dinheiro o 
ano todo, aliás, desde quando 
tirei a carta fui guardando pra 
poder comprar a vista. Foram 
economias de uma vida toda 
praticamente, fui guardando, 
economizando aqui e ali, pra 
poder comprar”, explica.

das pessoas”.
Sobre o número de alunos 

em sala de aula, a assessoria 
da pasta explicou que o total 
de alunos por sala é regula-
mentado por módulos e o mó-
dulo de agora permite de 25 a 
30 alunos por sala. “E ainda, 
legalmente, em casos extraor-
dinários, pode aumentar 10% 
e esse número iria para 33 
alunos por sala, por isso, não 
temo como limitar a apenas 
25 alunos, porque é de acordo 
com o módulo”, detalhou.

Os dados do SIMED são 
atualizados diariamente e se-
guem disponíveis para con-
sulta, como forma de trans-
parência e responsabilidade 
com as informações. Para ver 
clique aqui.

As informações dados pela Apeoesp apontavam que até quarta-
feira (9), 169 profissionais da educação e alunos da rede estadual 
de ensino haviam sido contaminados pela doença em três dias (de 

segunda a quarta)
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Divulgação

O que o Código de Defesa do 
Consumidor diz sobre a compra de 

veículos usados

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Quando um consumidor 
aposta em adquirir um automóvel 
usado ou seminovo, ele sabe 
que está levando vantagem em 
relação aos valores investidos no 
bem, diante de um veículo zero 
quilômetro. Afi nal, ele já começa 
a desvalorizar desde o instante em 
que sai da concessionária. Mas 
existem alguns riscos inerentes 
ao negócio, como a constatação 
futura de vícios no automóvel, 
que é o problema mais comum. 
Você tem dúvidas a respeito 
do assunto? Então conheça o 
que no Código de Defesa do 
Consumidor é aplicável para 
a compra de veículos nessas 
condições.
Em quais pontos a legislação 
consumerista é aplicável?
O Código de Defesa do 
Consumidor estabelece uma 
coleção de princípios e regras 
para que sejam aplicados nas 
relações de consumo. Dessa 
forma, o Código de Defesa do 
Consumidor só poderá ser usado 
na proteção daquelas compras 
feitas em lojas específi cas, 
revendedoras ou concessionárias 
de veículos.
A aquisição de automóveis 
realizada diretamente com 
particular não é considerada 
relação de consumo, e esse tipo de 
negócio deverá ser disciplinado, 
caso ocorra algum problema, 
pelo Código Civil.
O que fazer se o automóvel 
apresentar defeitos?
A principal diferença entre 
fazer negócio com uma loja e 
um particular que deseja vender 
seu automóvel usado está no 
que diz respeito à garantia do 
veículo, caso ele apresente 
algum vício. De acordo com o 
artigo 26 do Código de Defesa 
do Consumidor, aquele que 
compra tem o prazo de 90 dias 
para reclamar de qualquer defeito 
que seja aparente ou de fácil 
constatação na compra de bens 
duráveis – como é o caso do 
automóvel.
A responsabilidade por sanar o 
vício encontrado é do fornecedor, 
ou seja, da concessionária ou 
revendedora, que deverão 
resolver o problema em até 30 
dias a contar da reclamação do 
cliente. Se a questão não for 
sanada ao término deste prazo, 
o consumidor tem o direito de 
exigir qualquer das seguintes 
opções, à sua escolha: que o 
veículo seja trocado por outro 
do mesmo padrão, que a compra 
seja cancelada, que aconteça a 
devolução integral do dinheiro 
com correção monetária, ou que 
haja o abatimento proporcional 
do preço.
E se a loja tentar restringir a 
garantia somente a alguns 
itens?
Essa circunstância procede 

Por entender que as plataformas de tecnologia devem zelar pela 
segurança das contas de seus usuários, o Juízado Especial Cível do 
Guará (DF) condenou o Facebook a indenizar uma mulher, por danos 
morais, no valor de R$ 4 mil.
Ela teve sua conta do aplicativo Instagram invadida e sequestrada por 
estelionatários.
A empresa   também deverá restabelecer a conta, mediante o 
fornecimento de e-mail válido pela autora.
Segundo a autora, os estelionatários passaram a simular a venda de 
produtos e a pedir dinheiro aos seus contatos. Ela afi rma que possui 
cerca de mil seguidores ativos  e que usa a rede social para tratar de 
assuntos pessoais e profi ssionais.
Relata ainda que adotou todas as cautelas e seguiu as orientações do réu 
para recuperar a conta, mas que não obteve sucesso.
Em sua defesa o Facebook diz que a responsabilidade pela segurança 
da conta é da usuária, que poderia ter usado a “autenticação de dois 
fatores”.
Defende que não há dano moral a ser indenizado. No entanto, ao julgar 
o caso, a juíza  destacou  que o réu também é responsável pela segurança 
da conta e que não demonstrou quais falhas foram cometidas pela 
autora.
No caso, segundo a julgadora, a invasão deve ser atribuída a uma falha  
da segurança do Facebook.

Confi ra seus  direitos 
garantidos pelo 

Código de Defesa do 
Consumidor. Parte 3
Fornecedores são responsáveis 

pela segurança dos 
consumidores e quem compra 
à distância tem o direito de se 

arrepender da aquisição

FACEBOOK DEVE INDENIZAR 
USUÁRIA QUE TEVE CONTA DO 

INSTAGRAM SEQUESTRADA

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.

6. Compra fracionada
Ninguém é obrigado a levar um fardo 
de um produto quando só precisa de 
uma unidade. O consumidor pode 
fazer a compra fracionada desde que 
a separação preserve as informações 
obrigatórias do fabricante na 
embalagem, segundo o artigo 39, I, do 
CDC.
O artigo considera abusivo condicionar 
o fornecimento de produto ou de 
serviço ao fornecimento de outro 
produto ou serviço sem justa causa, a 
limites quantitativos.
7. Preços abusivos
Muitas vezes, o reajuste do preço 
de produtos e serviços é feito sem 
conhecimento do consumidor. 
Portanto, pode ser considerado 
abusivo. Os fornecedores podem 
estipular valores, de forma que 
abranjam todos os custos que tiveram. 
Contudo, o artigo 39 do CDC 
assegura que mesmo em um regime de 
liberdade de preços, não haja abusos 
excessivos.
Os valores cobrados devem ser justos, 
retratar a real necessidade do negócio e 
respeitar a boa-fé. Por isso, a empresa 
que aumentar o preço de produtos 
injustamente se aproveitando de 
situações de calamidade ou para 
auferir vantagem em momentos de 
grave crise social deve ser denunciada 
e penalizada pelas autoridades 
competentes como os Procons ou o 
Cade (órgão responsável pelas regras 
de concorrência).
8. Proteção contratual
Pelo artigo 46, o consumidor tem 
direito de exigir que lhes sejam 
apresentadas previamente todas as 
cláusulas e condições do contrato, que 
por sua vez devem ser redigidas de 
forma compreensível. Essas cláusulas 
serão sempre interpretadas da forma 
mais favorável ao consumidor (artigo 
47).
Mesmo depois de ter lido e assinado 
o contrato, os consumidores 
poderão exigir a modifi cação das 
cláusulas contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais, ou 
mesmo sua revisão em decorrência 
de fatos posteriores que as tornem 
excessivamente prejudiciais, conforme 
permite o artigo 6. Nestes casos, por 
mais que estejam em contrato, as 
cláusulas podem ser modifi cadas 
por um juiz, ou até mesmo anuladas 
quando forem comprovadamente 
abusivas, com base no artigo 51.
O artigo 51 também proíbe 
prestadores de serviços de alterar sem 
o consentimento do consumidor as 
cláusulas do contrato. Dessa forma, 
estariam desrespeitando o princípio 
do equilíbrio na relação de consumo. 
Qualquer modifi cação deve ser 
discutida previamente, e cláusulas 
que autorizem a mudança são 
consideradas nulas pelo CDC.

desta maneira, tanto quando o 
consumidor for pessoa física 
quanto jurídica. E é bom frisar 
que os 90 dias são garantidos 
para todos os componentes do 
veículo, o que signifi ca dizer 
que o fornecedor não poderá 
se exonerar da obrigação de 
responder pelo vício de qualquer 
peça defeituosa do produto, seja 
motor, lataria ou item acessório. 
Nem dê ouvidos, portanto, 
às lojas que tentam reduzir a 
garantia legal a motor e câmbio, 
por exemplo.
Se o veículo apresentar algum 
defeito que não estava manifesto 
no momento da compra, o que a 
legislação do consumidor chama 
de vícios redibitórios ou ocultos, a 
pessoa terá 90 dias para reclamar, 
cujo termo inicial é a partir da 
descoberta do problema.
Para se ter uma ideia da 
diferença, se a compra houvesse 
sido realizada com particular, 
o prazo para reclamação de 
vício aparente seria de 30 dias a 
contar da transação ou entrega 
do veículo ao comprador. Nessa 
hipótese, se o alienante tinha 
conhecimento do vício ou 
defeito da coisa, fi ca responsável 
por restituir o que recebeu do 
comprador, somando-se ainda 
perdas e danos; mas se o não 
conhecia, passa a dever apenas o 
valor recebido, mais as despesas 

do contrato. Se o defeito fosse 
oculto, o prazo começaria a partir 
da ciência do vício redibitório, e 
seria limitado a cento e oitenta 
dias.

É possível desistir da 
compra? Em quanto 

tempo?
Há outro ponto interessante 
ainda a discutir. Se o consumidor 
não fi car satisfeito com o bem 
adquirido ou constatar que sua 
renda não será sufi ciente para 
acompanhar os valores das parcelas 
para pagar o carro, ele poderá 
desistir da compra? Conforme 
indica o Código do Consumidor, 
será viável o cancelamento da 
compra, desde que o contrato de 
fi nanciamento tenha sido assinado 
fora do estabelecimento (agência 
bancária).
Antes de fechar o negócio, dê 
uma boa olhada no veículo 
para descobrir sinais de batida, 
além de verifi car se os pneus, 
os freios e a suspensão estão 
em ordem. Se você suspeitar de 
algo estranho, não deixe de levar 
o carro para que o mecânico de 
sua confi ança faça uma análise. E 
ainda não se esqueça de verifi car 
a documentação do carro junto 
ao vendedor. Verifi que também a 
procedência do veículo. 
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UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRA-
BALHO ODONTOLÓGICO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES 

A UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRA-
BALHO ODONTOLÓGICO convoca seus cooperados para comparecerem à 
Assembleia Geral Ordinária que fará realizar em sua sede à Rua Indepen-
dência, 2651, Centro, São José do Rio Preto, São Paulo, no dia 21 de março 
de 2022, em regime misto: presencial e “on line”, às 15:00 horas em primeira 
convocação com 2/3 (dois terços) de seus cooperados. Caso esse número 
não seja atingido reunir-se-ão em segunda convocação às 16:00 horas com 
metade mais um de seus cooperados, ou em terceira convocação, às 17:00 
horas com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para tratar da seguinte OR-
DEM DO DIA: 
 
Ordem do Dia a ser discutida em Assembleia Geral Ordinária.

I- Prestação de contas dos órgãos de administração compreendendo: o ba-
lanço geral do exercício de 2021, relatórios da contabilidade, demonstrativo 
de resultado e, relatórios da diretoria e demonstração de sobras e perdas; 
acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria externa inde-
pendente.
II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício;
III - eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 
IV - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença 
dos membros do Conselho de Fiscal, Conselho de Administração e Diretoria;
V – Proposta de trabalho para o exercício de 2022.
VI – Analisar pedido de demissão e/ou associação da cooperativa
Para efeito de “quórum” de instalação, o número de associados existentes 
com direito a voto é de 74 (Setenta e oito) cooperados(as)

São José do Rio Preto, 11 de fevereiro de 2022. 

JOSÉ CARLOS AFONSO CUGINOTTI
            DIRETOR PRESIDENTE

UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRA-
BALHO ODONTOLÓGICO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1ª, 2ª e 3ª 
CONVOCAÇÕES 

A UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRA-
BALHO ODONTOLÓGICO convoca seus cooperados para comparecerem à 
Assembleia Geral Ordinária que fará realizar em sua sede à Rua Indepen-
dência, 2651, Centro, São José do Rio Preto, São Paulo, no dia 21 de março 
de 2022, em regime misto: presencial e “on line”, às 16:00 horas em primeira 
convocação com 2/3 (dois terços) de seus cooperados. Caso esse número 
não seja atingido reunir-se-ão em segunda convocação às 17:00 horas com 
metade mais um de seus cooperados, ou em terceira convocação, às 18:00 
horas com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para tratar da seguinte OR-
DEM DO DIA: 
 
Ordem do Dia a ser discutida em Assembleia Geral Extraordinária.

I- Reforma do Estatuto Social para adequação à LGPD. Inserção dos itens  
XIII – Responsabilizar-se pelo tratamento e transmissão de dados dos nos-
sos cooperados, beneficiários, fornecedores, colaboradores e todos(as) os 
envolvidos no processo de tratamentos  e diagnósticos odontológicos de to-
dos(as) os mencionados neste item.
XIV – Comunicar a Uniodonto Rio Preto todo e qualquer vazamento de da-
dos sensíveis dos nossos beneficiários, cooperados, colaboradores e envol-
vidos nos tratamentos e diagnósticos odontológicos ocorrido em seu(seus) 
consultórios e/ou clínicas sob a sua responsabilidade imediatamente a sua 
ocorrência. Responsabilizando-se pelos efeitos desse/desses vazamentos.

São José do Rio Preto, 11 de fevereiro de 2022. 

JOSÉ CARLOS AFONSO CUGINOTTI
            DIRETOR PRESIDENTE

 
 

 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOSÉ BONIFÁCIO 
CNPJ: 50.857.960/0001-40 | Dec. Utilidade Pública Federal n° 65.671 de 29/10/1969 

Rua XV de Novembro, S/N – Bela Vista – José Bonifácio/SP 
CEP 15.200-000 – Fones (17) 3265 9020 – 3265-9022 

admscmjb@santacasajosebonifacio.com.br 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 
RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOSÉ BONIFÁCIO 
CNPJ: 50.857.960/0001-40 
 

Convocação 
 
 Pelo presente, nos termos do artigo 16, I, artigo 25, III, do Estatuto Social 
vigente, ficam os associados convocados para Assembleia Extraordinária a 
realizar-se no dia 03 de março de 2022, no endereço sito a Rua 28 de 
Dezembro, n.º 50, Bairro Centro, CEP 15200-000, na cidade de José 
Bonifácio/SP, às 19:00hrs. em primeira convocação com a presença de 1/5 
de seus sócios com direito a voto e não comparecendo número legal, a 
Assembleia poderá funcionar em segunda e última convocação 30(trinta) 
minutos após a primeira, com qualquer número de sócios presentes, as duas 
convocações serão simultâneas, para deliberação da Ordem do Dia: 
 

1' – Substituição do Conselho Administrativo e Fiscal; 
2' - Assuntos gerais de interesse da Associação. 
 
José Bonifácio, 11 de fevereiro de 2022. 
 
 
________________ 
Hélio Raymundo 
RG n. 12.741.535-X 
PROVEDOR 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita Municipal de 
Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram 
conferidas por lei, CONVOCA os seguintes candidatos aprovado no Processo Seletivo n° 
01/2022, para preenchimento de vagas disponíveis de PROFESSOR MUNICIPAL DE 
EDUCACAO BÁSICA II, a comparecerem no Dep. Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua 
Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3(três) dias úteis a contar da data de 
publicação deste Edital, no horário das 12:00 às 18:00 horas. 
 
Nº Insc: 6236  ANA LUCIA DEL CAMPO classificação: 20ª 
Nº Insc: 6341  ADRIANA CRISTINA TRAMONTE classificação: 21ª 
Nº Insc: 7602  MARIA JOSIANE LEI DA SILVA classificação: 22ª 
Nº Insc: 6078 ANGELA ALVES FONSECA classificação: 23ª 
Nº Insc: 7164 DAMARIS FERREIRA DE SOUZA classificação: 24ª 
Nº Insc: 7169 LUCINEIDE ALVES GONÇALVES classificação: 25ª 
Nº Insc: 6070 FABIOLA CYRINO classificação: 26ª 
 

 

Mirassolândia, 11 de Fevereiro de 2.022 
 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
Prefeita Municipal. 

 

   

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

MERCADO MUNICIPAL - O atendimento do gerente de 
Mercado Municipal é maravilhoso, o Erivaldo Maciel de 
Melo. O chefe do mercado é o Pezutto. Vale destacar que 
o mercado está com atendimento de cinco estrela.

Miro, um garoto de cinco anos de idade, está fazendo his-
tória. Recentemente, ele ganhou o título da pessoa mais 
jovem do mundo a identificar um asteroide. O menino 
sempre foi apaixonado pelo tema e já conseguiu identifi-
car 15 corpos celestes.

Chinesa tenista usa a roupa de pessoas como recado. Ela 
usa o vermelho por ser a roupa do partido do país dela.

MERCADO MUNICIPAL - FRASE DA SEMANA - Sonhos 
viram realidade e vale a pena sonhar bons sonhos.

PARA SERVIR OS AMIGOS – Cuidando do que é o mais 
importante: da sua família. Av. Bady Bassitt,3552 – Cen-
tro, São José do Rio Preto - São Paulo, 15015-820.

SAÚDE PUBLICA - Marcele Queiroga, Ministro da Saúde 
e médico cardiologista, disse que a decisão de levar os 
filhos para vacinar deve ser tomada pelos pais.

PERDÃO -   O papa Francisco disse que as pessoas pre-
cisam perdoar as outras pessoas. 

PERDÃO -   Crianças têm prejuízo com os impactos da 
pandemia, principalmente cultural e educacional.. 

Esta semana, Fátima Cruz 
visitou o Arts Hotel, hotel cinco 
estrelas que fica localizado em 
São José do Rio Preto, Rua Vo-
luntários de São Paulo, 3367 
(Centro). Ela foi conhecer e fi-
cou encantada com o lugar. O 
gerente, Aito, é da Venezuela 
e ele ficou encantado com a 
cidade e com o hotel. Ele tra-
tou Fátima muito bem. O hotel 
tem o melhor atendimento. 
Realmente de cinco estrela, 
a coluna garante.

O hotel é conhecido como 
Arts Hotel, pois ele é cheio 
de obras de artes. Você pode 
aproveitar para contemplar 
as obras. Nele, por exemplo, 
encontramos obras de Araguaí 
Garcia, artista plástico e dire-
tor geral da Casa da Espanha. 
Além disso, Garcia tem expo-
sição no mundo todo. Lá tem 
um artista plástico de Ilhabela/
SP que faz aniversário no mes-
mo dia que Fátima Cruz, dia 
02 de fevereiro, o nome dele 

é Genesio Teles, Telo.
O Arts Hotel é um ótimo 

lugar para descansar, tomar um 
belo café da manhã e ter um 
ótimo almoço. Fátima saboreou 
um salmon grelhado com legu-
mes, um suco e de sobremesa 
um petit gâteau com sorvete. 
Café da Manhã a partir de R$ 
45,00, sobremesa a partir de 
R$12,00 e pizza individual a 
partir de R$23,00. 



A-8 SOCIALSão José do Rio Preto, domingo
13 de fevereiro  de 2022 Jornal

Quem nunca fez uma dieta (ou faz), onde o ovo foi (ou é) um dos pratos princi-
pais? O ovo já foi considerado um vilão, no entanto, hoje sabe-se que seu con-
sumo dentro de uma alimentação equilibrada pode sim trazer benefícios para a 

saúde. A afirmativa de que o consumo do ovo aumenta o colesterol, o risco cardiovascular 
ou metabólico, é questionável e não se comprova por vários estudos publicados nos últimos 
anos.  
O Elizeu José da Silva morou por muitos anos em Bastos-SP, que é um polo produtor de 
ovos, inclusive, um dos maiores do Brasil. Há 12 anos ele veio para Rio Preto e há cinco se 
mudou para Bady Bassitt, onde reside atualmente. 

 
Recentemente Elizeu virou empresário na cidade e inaugurou uma Omeleteria Gourmet. 
Você já tinha ouvido falar?  
Uma pesquisa na cidade, antes da abertura do estabelecimento, revelou que 95% dos en-
trevistados nunca tinham ouvido falar de uma Omeleteria, fato esse que incentivou ainda 
mais o empresário a abrir o negócio.  
A ideia, segundo Elizeu, surgiu após visitar seus familiares em Bastos e, por várias vezes, 
a visita foi feita durante a tradicional ‘Festa do Ovo’, realizada anualmente. É uma feira vol-
tada para o setor avícola da cidade e região. “Em uma dessas visitas na feira um grupo de 
voluntários estava fazendo omeletes para arrecadar fundos para as instituições da cidade e 
vi fila de pessoas para consumir. Então, como sempre tive o empreendedorismo dentro de 
mim, vi ali uma oportunidade de negócio. Vinha idealizando isso há um bom tempo, até que 
resolvemos colocar em prática”, explica Elizeu. 

 
A parceria no estabelecimento é com a esposa Francine Thaís Sassa da Silva, que ajuda na 
preparação e na administração do local. “Uma alimentação saudável, muitas vezes, nos re-
mete a algo não tão saboroso, por isso, buscamos trazer combinações de recheios para as 
omeletes, que os tornam muito atrativos e saborosos sem perder o foco de ser algo nutriti-
vo e saudável”, ressalta Francine. 

 
De acordo com a Associação Brasileira de Medicina, os ovos possuem uma ampla variedade 
de nutrientes importantes para o organismo. “Esse alimento contém vitaminas, minerais, 
proteínas de alta qualidade e gorduras boas que são essenciais para o corpo humano. É 
fonte de cálcio, ferro, potássio, zinco, magnésio, vitaminas A, D e do complexo B e selênio”, 
consta no site da Associação.  
A Omeleteria do Elizeu e da Francine foi inaugurada em Bady Bassitt em agosto de 2021 e 
já se tornou um dos ‘points’ na cidade. Segundo os proprietários, a aceitação foi muito boa. 
“O mais interessante é que existe aquele preconceito: ah, vou sair ou pedir uma omelete 
pra comer? Porém, quando provam se surpreendem e se tornam clientes”, comemora Eli-
zeu. 

 
A omelete é o carro-chefe do estabelecimento, porém, a omeleteria também trabalha com 
outros produtos no cardápio, como, por exemplo, ovo escocês, porções de fritas, anéis de 
cebola com queijo e incluíram, recentemente, o frango frito crocante.  
Se você ficou curioso e com água na boca para experimentar essa novidade, é só acessar o 
instagram do estabelecimento (@eggmixomeleteria) e se deliciar na escolha dos pratos. 

Ovos, os queridinhos para 
quem quer ser “fit” ou “fat”

RECEITA
Arroz-doce com açúcar queimado

Que tal experimentar arroz-doce feito com açúcar queimado? O doci-
nho do caramelo, além da cor graças ao preparo, dá um toque espe-
cial e deixa a sobremesa ainda mais saborosa.

Ingredientes:

Dhoje Interior
1 xícara de arroz lavado e escorrido
1 litro de água quente
leite integral a gosto (+ou-) meio litro
1 pedaço de canela em pau
4 cravos da índia
canela em pó
1 xícara de açúcar
coco ralado a gosto

Modo de preparo:

Ferva a água com a canela em pau, o cravo e o coco ralado. Em segui-
da junte o arroz.
Cozinhe o arroz até ficar macio, reserve.
Em uma panela, derreta o açúcar e deixe virar um calda, não deixe 
queimar muito, tem que ficar no ponto de calda de pudim, mais clari-
nho ou mais escuro do jeito que você preferir.
Acrescente o leite na calda e deixe o açúcar desmanchar.
Acrescente o arroz cozido, misture bem até ficar cremoso.
Se desejar acrescente mais leite e açúcar a gosto.
Coloque o arroz-doce ainda quente em um refratário, ou distribua em 
pratos ou tacinhas, polvilhe canela em pó a gosto.


