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Companhias, produtoras, grupos 
e artistas independentes do Bra-
sil e do exterior podem enviar o 
material de seus espetáculos e 
projetos até as 23h59.  
 CULTURA Pág.6

OCUPAÇÃO LEITOS COVID

Internações caem, mas região 
tem 3º maior índice do estado

A região de Rio Preto atingiu 77,8% de ocupação de leitos de UTI Covid-19 nesta sexta-feira (18), segundo os dados do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados e Estatísticas . CIDADES  Pág.5

BELA VISTA

Moradores 
reclamam de 
condições 
das ruas
Moradores do bairro Bela 
Vista, na zona norte de 
Rio Preto, estão fazendo 
queixas sobre as condi-
ções das ruas, que apresen-
tam buracos. Além disso, 
pedem para que ruas de 
terras sejam asfaltadas.
“Eu sou defi ciente e tenho 
que andar quase 1 km para 
pegar o ônibus”, contou 
Jorge Lupércio, 64 anos,            
           CIDADES  Pág.4

COMPORTAMENTO

45% dos heteros 
já pensaram em 
relacionamento 
homossexual

PRESO

Polícia Militar
acha arma, 
silenciador 
e munições

RIO PRETO

CDP registra 
fuga de três 
detentos na 
madrugada

Questionado se tinha mais 
armas, acusado confessou 
que tinha um silenciador 
em sua casa, que pertencia 
à primeira arma apreendi-
da. A PM foi até o local, no 
bairro Maria Lúcia, e encon-
trou o silenciador dentro do 
guarda-roupas mais munic-
ções além de R$ 16 mil em 
espécie que o autor alegou 
ser lucro do serv-festa que 
é dono.. 
          CIDADES Pág.4

Por volta das 2h da madru-
gada de sexta-feira (18), 
agentes penitenciários regis-
traram a fuga de três presos 
do CDP (Centro de Detenção 
Provisória) de Rio Preto.
A agente penitenciário avis-
tou três presos próximos ao 
gradil e avisou os agentes 
externos que, ao chegarem 
no local, encontraram três 
bolsas de viagem e uma sa-
cola. Os bandidos já haviam 
fugido.            CIDADES  Pág.4

JACARÉ EM CAMPO
O Rio Preto visita o Bandeirante de Birigui neste domingo 
(20) pela 7ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. 
Dentro do G-8 desde a primeira rodada, o Jacaré busca 
a primeira vitória fora de casa.
       ESPORTES  Pág.6

Seguro da Área Azul terá veto analisado

TRÂNSITO

Aprovado em dezembro pela Câmara Municipal, projeto de lei que obriga a Prefei-
tura contratar seguro para ressarcir fi nanceiramente motoristas que tiveram danos 
ou furto de veículos estacionados na Área Azul acabou sendo vetado pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB) A manutenção ou não do veto do prefeito será analisado 
durante sessão de terça-feira, 22. POLÍTICA  Pág.3

Um estudo realizado por 
um aplicativo de encontros 
chamado Gleeden, resultou 
nos seguintes dados: mais 
de 45% dos participantes 
heterossexuais dizem que já 
pensaram em ter um rela-
cionamento homossexuaL. 
CIDADES Pág.7

INSCRIÇÕES DO
FIT ATÉ HOJE
Companhias, produtoras, grupos 
e artistas independentes do Bra-
sil e do exterior podem enviar o 
material de seus espetáculos e 
projetos até as 23h59.  
CULTURA 

INSCRIÇÕES DO
FIT ATÉ HOJE
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Comprou um produto e a 
empresa não cumpriu a oferta? 

Saiba quais os seus direitos!

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Comprar um produto, 
principalmente pela internet, 
pode ser uma grande dor 
de cabeça quando o que foi 
ofertado não é igual ao que foi 
entregue.
Muitas vezes, o produto 
ofertado ou solicitado é 
completamente diferente do que 
foi pago, ou há uma diferença 
entre a quantidade solicitada.
Além disso, o problema pode 
ocorrer em outras compras.
Por exemplo, na compra de 
medicamentos que prometem 
cura de uma doença.
Ou até mesmo de um veículo 
que promete o consumo 
reduzido de combustível.
Dessa forma, por conta da 
propaganda enganosa, o 
consumidor fica extremamente 
prejudicado.
E, às vezes, ao tentar entrar em 
contato com o fornecedor, não 
consegue resolver o problema, 
principalmente por não saber 
seus direitos.
Então, quer aprender como 
evitar estas situações e buscar 
seus direitos?
O que determina o 
código de defesa do 
consumidor?
O CDC é a principal lei que 
defende o consumidor brasileiro, 
e prevê todos os seus direitos, 
principalmente no caso de 
propaganda enganosa.
O art 35 do CDC fala 
justamente sobre este assunto!
Determinando que, caso a 
empresa não cumpra a oferta 
original, o consumidor tem 
direito de:
Obrigar a empresa a cumprir a 
oferta feita na propaganda;
Aceitar um produto ou serviço 
equivalente;
Romper o contrato, pedindo a 
devolução do valor, que deve ser 
atualizado, além de pedir perdas 
e danos.
Desse modo, a lei dá várias 

Publicado em 11 de fevereiro de 2022O Procon-SP notificou as 
empresas Oi Móvel S/A, Claro S/A, Telefônica Brasil S/A (Vivo/
Telefonica) e TIM S/A solicitando explicações sobre como o 
consumidor será informado de sua transferência da Oi para as 
operadoras que adquiriram a rede de telefonia móvel da mesma.
As empresas também deverão apresentar as seguintes informações:
– quais são as implicações práticas para o consumidor, no que se refere 
à prestação de serviços e se todos os serviços, ofertas e contratos serão 
mantidos;
– se existe incompatibilidade no portfólio da Oi com os serviços 
prestados e ofertados pela nova operadora;
– se haverá alteração nos canais de atendimento disponibilizados aos 
consumidores e, em caso positivo, como se dará a informação dessas 
alterações;
– se as demandas registradas junto aos órgãos de proteção e defesa do 
consumidor serão respondidas pela nova operadora;
– como deverá proceder o consumidor que não tiver interesse na 
prestação de serviços pela nova operadora e solicitar portabilidade para 
outra de sua escolha; se haverá ônus para realização dessa portabilidade 
e se as multas por fidelidade serão mantidas nesses casos.
“O consumidor deve ser respeitado no seu direito de manter as 
condições de pagamento previstas no contrato atual, se ele se sentir 
prejudicado deve reclamar junto aos órgãos de defesa do consumidor.

Confira seus  direitos 
garantidos pelo 

Código de Defesa do 
Consumidor. Parte 4
Fornecedores são responsáveis 

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

arrepender da aquisição

Empresas deverão esclarecer sobre transferência de clientes da 
rede de telefonia móvel da Oi

Procon-SP notifica Oi, Claro, Vivo e TIM

Confira 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.

9. Contrato de adesão
Elaborado pelo fornecedor de 
produtos ou serviços, nesse tipo de 
contrato o consumidor não pode 
discutir ou alterar o conteúdo das 
cláusulas. Cabe a ele aceitá-lo ou não.
Por isso, de acordo com o artigo 54 
do CDC, os contratos de adesão 
devem ser redigido de forma clara, 
inclusive em letras grandes, para 
facilitar a compreensão. Além disso, 
as cláusulas que limitarem os direitos 
do consumidor deverão ser redigidas 
com destaque (de preferência em 
negrito). Se o consumidor encontrar 
uma cláusula abusiva depois de assinar 
o documento, pode questionar o 
fornecedor, solicitando revisão ou 
anulação, com base no artigo 51 do 
CDC.
10. Prometeu, tem que cumprir
O CDC protege o consumidor contra 
o descumprimento da oferta (quando 
o fornecedor não cumpre o que foi 
prometido ao consumidor – não 
entrega no prazo, as características 
do produto ou do serviço não 
correspondem ao que foi dito etc) em 
seu artigo 30, definindo que a empresa 
deve se comprometer com o que foi 
ofertado.
No caso em que a promessa não está 
descrita no contrato ou o documento 
prevê algo diferente do que foi dito na 
hora da venda, qualquer oferta feita 
pelo fornecedor, seja por meio de 
anúncios publicitários ou verbalmente 
pelo vendedor deve ser cumprida. E 
os artigos 34 e 48 do código explicam 
que os fornecedores estão vinculados 
a cumprir o que seus representantes 
ofereceram em qualquer tipo de 
documento, por mais informal que 
seja.
11. Direito de arrependimento
Com o intuito de proteger contra 
as compras por impulso e vendas 
agressivas, o CDC garante um direito 
de arrependimento nas compras 
realizadas fora do estabelecimento 
comercial. Segundo o artigo 49, o 
consumidor tem o prazo de sete dias 
para desistir do contrato a contar do 
momento da sua assinatura ou do 
recebimento do produto ou serviço.
Ao optar pelo direito de 
arrependimento, o fornecedor não 
poderá exigir o motivo da devolução, 
tampouco cobrar taxas nem reter 
qualquer valor eventualmente pago 
pelo consumidor. Da mesma forma, a 
empresa não poderá fazer com que a 
pessoa tenha o ônus de levar o produto 
para a devolução pelos Correios ou 
tenha qualquer custo com o frete.
Além disso, a loja também não 
poderá exigir que o produto esteja 
lacrado, já que para o consumidor 
exercer o direito de arrependimento 
é necessário o manuseio do produto, 
a fim de verificar o que adquiriu. 
Como muitas empresas dificultam o 
exercício desse direito, o consumidor 
deve anotar todas as tentativas de 
comunicação com o fornecedor, 
como dias e horários das ligações, 
assim como números dos protocolos 
de atendimento, de forma a assegurar 
que o prazo não expire.

opções ao consumidor, para 
que ele possa proteger os seus 
direitos e tentar buscar algum 
modo de sair desta situação tão 
estressante.
Além disso, o artigo 35 do 
código de defesa do consumidor 
deixa claro que estas 3 
opções são uma escolha do 
consumidor.
O que fazer quando a 
empresa não cumpre 
com o ofertado?
Neste caso, além de não 
cumprir com a oferta, pode 
ser que o fornecedor não 
queira cumprir os direitos do 
consumidor que estão no artigo 
35 do código de defesa do 
consumidor.
Por isso, quando isto ocorre, é 
preciso procurar soluções para 
tornar os seus direitos reais e 
receber o que o fornecedor lhe 
deve desde o começo.
Desse modo, para buscar os 
seus direitos é possível tentar 
um contato amigável, por meio 
de um cadastro nos sites .
Assim, ao tentar contato 
por meio destas opções, o 
consumidor deve esperar 
um retorno da empresa que 
descumpriu a oferta no prazo 
obrigatório que a plataforma dá.
Entretanto, ainda assim existem 
outras opções, como, por 

exemplo:
Abrir uma denúncia contra 
a empresa na Delegacia de 
Policia;
Buscar os órgãos de defesa do 
consumidor;
Ajuizar ação junto ao Juizado 
Especial Cível 
Com isso, o consumidor irá 
conseguir uma das opções que 
constam no artigo 35 do código 
de defesa do consumidor.
Propaganda enganosa 
gera danos morais para 
o consumidor?
Sim! É possível que o 
consumidor tenha o direito de 
pedir danos morais por violação 
do artigo 35 do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC).
Entretanto, nem toda 
propaganda enganosa gera o 
direito de indenização.
Isso porque, na prática, 
o consumidor precisa sofrer 
algum prejuízo real, como:
Pagar muito caro por um 
produto;
Passar mal porque consumiu 
um produto que prometia não 
ter determinada substância 
como, por exemplo, lactose ou 
glúten;
Sofrer danos estéticos.
Nestes casos, o consumidor 
pode e deve buscar seus 
direitos!

Divulgação

Divulgação

A2 | DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | Domingo, 20 de fevereiro de 2022



  |  A3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | Domingo, 20 de fevereiro de 2022

Política Exame da Ordem
A OAB (Ordem dos Advogados do Bra-
sil) divulgou os locais da prova do 34º 
Exame de Ordem, que será hojego.

Novo radar fixo
Radar fixo na avenida Philadelpho 
Gouveia Netto, na altura 1187, sentido 
centro-bairro começa multar dia 1

Divulgação

A Câmara de Rio Preto ana-
lisa 12 propostas nas sessões 
ordinárias da próxima terça-
-feira, 22. Na primeira sessão, 
com início às 9 horas, serão 
apreciados pelos vereadores 
um veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) e cinco projetos 
de lei.

O veto total é o projeto 
do vereador Bruno Moura 
(PSDB), que institui o Progra-
ma de Integridade nas empre-
sas contratadas pela adminis-
tração pública do município.

A pauta segue com projeto 
de Lei do Poder Executivo que 
dispõe sobre a outorga de uso 
de imóveis públicos munici-
pais em favor da Assistência 
Social Formosa.

Outro projeto de Lei do 
prefeito Edinho concede sub-
venção social ao projeto Bom 
Prato. Os vereadores também 
votam proposta do Executivo 
que reajusta o salário dos 
servidores públicos munici-
pais. O índice de reajuste é o 
mesmo aplicado nos salários 
do prefeito Edinho, secretários 
municipais e vereadores que 

Pauta dos vereadores tem de 
12 propostas na próxima terça

SESSÃO

acabaram sendo aprovados na 
última sessão.

Projeto de lei do vereador 
Paulo Pauléra (Progressistas), 
em primeira discussão, obri-
ga a administração pública a 
divulgar no site oficial a loca-
lização de todos os radares de 
fiscalização na cidade.

Também será analisada 
proposta de autoria do verea-
dor licenciado Fábio Marcon-
des (PL), subscrito por Rossini 
Diniz (PL), que obriga a prefei-
tura a disponibilizar local para 
embarque e desembarque de 
passageiros de carros de apli-
cativos, na frente de shopping 

centers, hospitais, terminal 
rodoviário e aeroporto.

Segunda sessão
Já na sessão do período da 

tarde, com início às 14 horas 
serão votados dois vetos. O 
primeiro veta projeto de Julio 
Donizete (PSD) que obriga o 
poder Executivo a contratar 
apólice de seguros contra furto 
de veículos na Área Azul. O se-
gundo é veto a projeto de Pedro 
Roberto (Patriota) que sugere 
instalação de painéis solares 
para produção de energia foto-
voltaica em prédios destinados 

Projeto de Lei do 
prefeito Edinho 
concede subvenção 
social ao 
projeto Bom Prato

TRÂNSITO

Instalação de radar poderá 
ter estudo obrigatório

Sessão da Câmara na próxima terça tem 12 propostas

Projeto obriga realização de estudo prévio antes da instalação

Os vereadores de Rio 
Preto vão analisar na ter-
ça-feira, 22, durante ses-
são ordinária do período 
da tarde, projeto de lei do 
vereador Bruno Marinho 
(Patriota), que obriga reali-
zação de estudo prévio antes 
da instalação de radares, 
bem como alerta com ante-
cedência aos motoristas de 
que o local será fiscalizado 
por radar e também a dis-
ponibilização do referido 
estudo no site da Prefeitura. 
A proposta entra na pau-
ta em segunda discussão. 
Consta no projeto que de-
verá ser feito estudo com 
prazo mínimo de 60 dias de 
antecedência à instalação, 

devendo informar todos mo-
tivos, bem como dados técni-
cos que foram apurados du-
rante o período de avaliação. 
Ainda segundo o projeto, du-
rante o período de avaliação, 
deverá ser instalado no local 
onde ficará o radar sinaliza-
ção informando a população 
sobre a existência do estudo. 
O vereador Bruno Mari-
nho justifica seu projeto 
como forma de “evitar a 
instalação desnecessária 
dos mesmos em locais que 
não tenham real justifica-
tiva ou demanda, mas que 
por convicção singular, ain-
da sim sejam instalados”. 
Segundo o parlamentar, “é 
público e notório, que mui-
tas vezes as instalações de 
radares, sofrem críticas por 
parte da população”, conclui. 
 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Aprovado em dezembro 
pela Câmara Municipal, projeto 
de lei que obriga a Prefeitura 
contratar seguro para ressarcir 
financeiramente motoristas 
que tiveram danos ou furto de 
veículos estacionados na Área 
Azul acabou sendo vetado pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB). 
A manutenção ou não do veto 
do prefeito será analisado du-
rante sessão de terça-feira, 22.

A proposta do vereador 
Júlio Donizeti (PSD) recebeu 
emenda do vereador Robson 

Ricci (Republicanos) que per-
mite o motorista optar pelo 
seguro ou permitir que a Em-
presa Municipal de Urbanismo 
(Emurb), responsável pela 
cobrança do estacionamento 

Câmara analisa se derruba veto de 
seguro para veículos na Área Azul

ATÉ R$ 50 MIL

Edinho alegou para o veto 
o fato de o projeto avançar 
em questões que compe-
tem ao Poder Executivo

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

rotativo, cobre a mais pelo es-
tacionamento em via pública, 
caso o motorista optasse por ter 
o veículo segurado.

Edinho alegou na justifi-
cativa para o veto o fato de o 
projeto avançar em questões 
que competem apenas ao Po-
der Executivo e também causar 
impacto financeiro nas contas 
do município.

“Evidente que a proposta 
conta com vício de iniciativa, o 
que impede a sua sanção pelo 
Prefeito Municipal, na medida 

em que tem origem no Poder 
Legislativo, quando a proposta 
se relaciona a assunto que in-
vade a gestão dos serviços pú-
blicos, a cargo exclusivamente 
do Executivo”, diz Edinho, que 
complementa afirmando que 
caso sancionada a lei “fere as leis 
orçamentárias vigentes, incom-
patíveis com o programa que 
visa implementar, além de não 
estar lastreada com a devida de-
monstração de seus efeitos nas 
contas públicas, produzindo-se 
ato de inequívoca ilegalidade e 

ressaltou que a arrecadação do 
município com a Área Azul – e 
pelo fato de estarem sob sua res-
ponsabilidade enquanto esta-
cionados –, “nada mais justo do 
que a municipalidade indenizar 
pelo bem do usuário pagante em 
caso de furto ou danos”.

O texto do projeto de lei diz 
que a Administração Pública 
estará recebendo o pagamento 
do condutor, por isso, terá a 
obrigação de guardar o veículo, 
tendo assim o condutor, direito 
de receber indenização.

TRÂNSITO

VETO
PROJETO aprovado 
garantia seguro para 
motoristas que esta-
cionarem veículos e 
pagassem  área azul

Lei vetada obriga Prefeitura contratar seguro para ressarcir financeiramente motoristas que tiveram danos ou furto de veículos estacionados

inconstitucionalidade.”
O projeto vetado prevê o 

ressarcimento de no máximo 
R$ 50 mil e o benefício con-
cedido mediante apresentação 
de Boletim de Ocorrência e a 
comprovação feita através de 
relatório pelo agente fiscali-
zador responsável pelo setor. 
Eventuais acessórios instalados 
no veículo, sejam ele de fábrica 
ou não, não serão considerados 
na indenização.

O vereador autor do pro-
jeto aprovado, Júlio Donizete 

Reajuste para 
servidores 
municipais 
será votado

Projeto de lei comple-
mentar que reajusta a tabela 
de remuneração (cargos 
e funções) dos servidores 
públicos municipais ativos 
(estatutários, celetistas e 
comissionados) e inativos 
(aposentados e pensionis-
tas) em 11% será votado 
nas sessões da próxima ter-
ça-feira, 22, pela Câmara 
Municipal.

O índice do reajuste é o 
mesmo aplicado aos salários 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB), do vice Orlando 
Bolçone (DEM), secretários 
municipais e dos vencimen-
tos dos 17 vereadores. Na 
sessão da última semana os 
valores foram reajustados 
após aprovação pelo Legis-
lativo.

Além do aumento nos 
vencimentos salariais cons-
ta ainda que será aplicado 
ainda um percentual de 
39% sobre o valor do auxílio 
alimentação, que passa de 
R$ 417,24 para R$ 580,00. 
O auxílio saúde passa de R$ 
365,08 pra R$ 405,23, um 
reajuste de 11%.

Quanto à remuneração 
dos professores, o valor total 
da remuneração na faixa Re-
ferência 1 (R1) ficará acima 
do piso nacional, chegando 
a R$ 4.653,13 (R$ 3.304,41 
+ R$ 330,44 de 10% de 
gratificação de sala de aula 
+ R$ 580,00 de auxílio ali-
mentação + R$ 405,23 de 
auxílio saúde).

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

a serviços públicos.
A proposta de reajuste do 

salário dos servidores muni-
cipais volta para a Ordem do 
Dia em segunda discussão e 
caso aprovado mais uma vez 
segue para sanção de Edinho. 
Projeto do vereador Bruno Ma-
rinho (Patriota) obriga a reali-
zação de estudo prévio para a 
instalação de radar fixo em Rio 
Preto também será analisado. 
Os vereadores discutem, ainda, 
projeto de Robson Ricci (Repu-
blicanos) que isenta os ambu-
lantes que atuam nos semáfo-
ros ao pagamento de taxa de li-
cença e dá outras providências. 

Raphael FERRARI

Claudio LAHOSDivulgação

Divulgação

Divulgação



PM apreende arma furtada, silenciador, 
munição e R$ 16 mil em ocorrência
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CIDADES Alerta do Procon
Procon de Rio Preto divulgou nas redes 
sociais, alerta sobre o risco de golpes 
relacionados ao resgate de saldos

Cadastro aberto
A consulta ao Cadastro da Cultura de 
São José do Rio Preto já está disponí-
vel no portal da Prefeitura

R$ 65 mil

Preso

BELA VISTA

Moradores reclamam das 
ruas e pedem asfaltamento
Moradores do bairro Bela Vis-
ta, na zona norte de Rio Preto, 
estão fazendo queixas sobre as 
condições das ruas, que apre-
sentam buracos. Além disso, 
pedem para que ruas de terras 
sejam asfaltadas.
“Eu sou deficiente e tenho que 
andar quase 1 km para pegar o 
ônibus pois ele não para aqui 
por conta dos buracos. Ontem 
mesmo caiu um motoqueiro 
aqui. Todo mundo reclama 
dessas ruas”, contou Jorge Lu-
pércio, 64 anos, morador do 
bairro.
“As ruas são cheias de bura-
cos, os carros não passam. 
Ninguém passa por aqui. Nós 
pagamos impostos como qual-
quer outro cidadão e quere-
mos que as ruas sejam asfalta-
das”, disse Marinês Abrantis, 
outra moradora do bairro. 
Segundo a Prefeitura de Rio 
Preto, para asfaltar as ruas 
é necessário que seja reali-
zado antes o processo de in-
fraestrutura de água e esgo-
to no local. Sobre o assunto, 
o Semae emitiu uma nota. 
“Em relação ao saneamento 
básico nos loteamentos regu-
larizados Bela Vista Ipiguá e 

Bela Vista Mirassolândia, o Se-
mae informa que recebeu, na 
última segunda-feira, a visita 
de um representante da Secre-
taria Municipal de Habitação 
que solicitou o levantamento 
de custos para a infraestrutu-
ra de água e esgoto. O Semae 
irá realizar o levantamento 
dos custos que deverá ser en-
caminhado para a Secretaria 
e posteriormente à Associação 

de Moradores dos bairros que 
irá analisar os orçamentos.” 
A nota continua afirmando 
que “a realização da obra é de 
responsabilidade da associa-
ção. Após aprovado o orça-
mento e solicitado o serviço, 
tem início todo um processo 
legal e de gestão que deve ser 
acompanhado pela Secreta-
ria Municipal de Habitação, 
antes do início das obras.” 

Uma mulher de 42 anos 
procurou a polícia nesta 
sexta-feira (18) para fa-
zer um Boletim de Ocor-
rência (BO), por ter sido 
vítima de um golpe onde 
perdeu cerca de R$ 65 mil. 
No depoimento, a mulher 
explicou que no ano passa-
do ela e o ex-marido anun-
ciaram a venda de uma 
caminhonete e uma outra 
mulher entrou em contato 
se dizendo interessada pelo 
veículo. No negócio a víti-
ma pegou um terreno mas 
assintou um contrato falso.

Um homem, de 27 
anos, morador do bairro 
Solo Sagrado, foi preso 
em flagrante na noite des-
ta sexta-feira (18), após 
ser abordado na rua pela 
polícia. Na casa e, dentro 
do fogão, foram encon-
tradas mais 19 porções de 
cocaína, uma balança de 
precisão, maconha e um 
tijolo de cocaína prensada 
que, segundo o homem, 
teria pago R$ 1 mil e iria 
fracionar para vender por 
R$ 20,00 cada porção. 
Foi feita a prisão em fla-
grante, sem direito à fiança 
e o caso será investigado. 

Moradores do bairro Bela Vista, na zona norte, reclamam das ruas

Nesta sexta-feira (18), um 
homem de 34 anos se trancou 
dentro do banheiro da casa 
de uma amiga, após receber 
ameaça de morte do ex-com-
panheiro da mulher, que 
portava uma arma de fogo.

Inicialmente, a Polícia 
Militar (PM) foi acionada 
para atender uma ocorrência 
de violência doméstica, no 
entanto, ao chegar na casa, os 
policiais chamaram no portão 
e foram atendidos pela mu-
lher, que disse que ‘não estava 

acontecendo nada’.
Os policiais desconfiaram 

da situação e em seguida 
saiu o homem alegando 
que havia se trancado no 
banheiro após o ex-com-
panheiro invadir a casa da 
mulher e ameaça-lo, por 
isso teria acionado a PM.
Diante das informações, os 
policias vistoriaram a casa 
e encontraram a arma no 

POLÍCIA

Homem saiu da casa 
alegando que havia se 
trancado no banheiro 
após ser ameaçado

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

CDP de Rio 
Preto tem 
fuga de três 
detentos

telhado, com 10 munições 
intactas. O autor das ame-
aças e ex-companheiro da 
mulher se manteve no local 
e assumiu ser dono da arma, 
alegando que estava com a 
arma para sua segurança, já 
que tinha um serv-festa no 
bairro Jardim Arroyo.O au-
tor ainda confessou que no 
serv-festa tinha outra arma 
e levou os policiais até o 
local. A outra arma também 
foi encontrada na gaveta do 
balcão do estabelecimento e 

estava com cinco munições 
intactas.

Questionado pela PM se o 
autor tinha mais alguma coi-
sa ilícita, ele confessou que 
ainda tinha um silenciador 
em sua casa, que pertencia 
à primeira arma apreendida. 
A PM, mais uma vez, foi até o 
local, no bairro Maria Lúcia, 
e encontrou o silenciador 
dentro do guarda-roupas, 
além de R$ 16 mil em espé-
cie que o autor alegou ser 
lucro do serv-festa.

Por volta das 2h da 
madrugada de sexta-feira 
(18), agentes penitenci-
ários registraram a fuga 
de três presos do CDP 
(Centro de Detenção Pro-
visória) de Rio Preto.

De acordo com as in-
formações do Boletim de 
Ocorrência (BO), o agente 
penitenciário avistou três 
presos próximos ao gradil 
e avisou os agentes exter-
nos que, ao chegarem no 
local, encontraram três 
bolsas de viagem e uma 
sacola. Os bandidos já 
haviam fugido.

Dentro das bolsas e 
sacola, havia equipamen-
tos de tatuagem (agulhas, 
tinta e maquininha), capi-
nhas para celular, tela de 
celular, películas para ce-
lular, cabos USB, cartões 
de memória, adaptadores 
para cartão de memória, 
83 fones de ouvido, 70 
carregadores de celular, 
70 celulares de diversas 
marcas, além de carrega-
dor portátil, balança pe-
quena, tijolos de maconha 
e várias porções de crack.

A Polícia Militar foi 
acionada, no entanto, os 
bandidos não foram en-
contrados. Todos os ob-
jetos e as drogas foram 
apreendidas. 

Questionado pela 
PM se o autor ti-
nha mais alguma 
coisa ilícita, ele 
confessou que 
ainda tinha um 
silenciador em sua 
casa

Prisão
Foi dada voz de prisão ao 

autor por ameaça e porte ilegal 
de arma e o mesmo foi levado 
até a Central de Flagrantes, 
onde o delegado ratificou a 
prisão em flagrante sem direito 
à fiança. 

O autor foi encaminhado à 
carceragem da DEIC e perma-
nece à disposição da justiça. 
Vale ressaltar que a arma usa-
da para ameaçar o homem, 
após pesquisa feita pela po-
lícia, era produto de furto. 

APREENSÃO

10
MUNICÇÕES  intactas 
também foram encon-
tradas com o acusado 
e acabarm apreendi-
das pela polícia

Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica
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CRIMINALIDADE

PM prende homem 
com moto furtada

Após receber denúncias de 
que um homem, morador do 
bairro Jardim Nunes, estava 
portando uma arma de fogo 
e tinha em posse uma moto 
produto de furto, a Polícia foi 
até a casa do denunciado e no 
caminho encontrou o homem 
dirigindo seu carro em direção 
contrária à viatura.

Os policiais pararam e abor-
daram o carro e o homem, que 
estava em companhia de sua 
esposa, confessou ter a moto 
furtada em casa. Todos foram 

até o local e polícia encontrou 
a moto que estava com carac-
terísticas alteradas, como, por 
exemplo, a cor, onde, segundo 
o homem, teria feito isso para 
dificultar a identificação.

Além disso, o homem disse 
que teria comprado a moto de 
uma outra pessoa moradora 
do bairro Santo Antônio e que 
sabia que era produto de furto.

Questionado sobre a arma, 
o homem confessou que a 
jogou no matagal enquanto 
estava andando de carro.

NO SOLO SAGRADO

Dono de casa acha 
inquilino morto

João Paschoal de Souza, 
de 55 anos, foi encontrado 
morto dentro de casa no bair-
ro Solo Sagrado. Segundo o 
Boletim de Ocorrências (BO), 
o homem, que era natural 
de Bady Bassitt e trabalhava 
como servente de pedreiro, era 
inquilino do morador vizinho. 
O proprietário da casa contou 

à polícia que tinha visto João 
pela última vez no dia 15 de 
fevereiro e depois disso não 
o viu mais. Na noite desta 
sexta (18), o dono da casa pas-
sou a sentir um cheiro muito 
forte e quando adentrou ao 
imóvel encontrou João caído 
já aparentemente sem vida. 
O caso será investigado.

Arquivo DHoje_Cláudio LAHOS

Arnaldo Antunes
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 a dermatologista Angélica Pimenta ressaltou a importância 
de escolher um protetor solar adequado

A região de Rio Preto atin-
giu 77,8% de ocupação de 
leitos de UTI Covid-19 nes-
ta sexta-feira (18), segundo 
os dados do Seade (Sistema 
Estadual de Análise de Da-
dos e Estatísticas). O índice 
vem apresentando queda, 
mas segue como o tercei-
ro maior do Estado de São 
Paulo, atrás apenas de Bar-
retos (81,4%) e Ribeirão 
Preto (80%). 

No    Estado a média é de 60,8% 
O Departamento Regional 
de Saúde de Rio Preto ainda 
informou que a ocupação em 
enfermarias está em 58,5% e 
que monitora os indicadores 
em tempo real. O Departa-
mento ainda informou que 

Ocupação de leitos 
atinge 77,8% na região

COVID-19

No início de janeiro, 
quando ocorreu uma 
explosão de casos, o 
Estado abriu 23 novos 
leitos na regiãO

MÉDIA DO ESTADO

60,8%
OCUPAÇÕES  de leitos 
no estado é menor que 
na região de Rio Preto, 
segundo dados do Sea-
de que aponta Barretos 
como mais preocupante

pode abrir mais leitos, mas 
que a média de internações 
vem apresentando queda.
“O DRS acompanha o ce-
nário epidemiológico da re-
gião e, se necessário, pode 
ativar novos leitos para a 
assistência à população, 
entretanto, o número de 
internações caiu 8% nesta 
semana. Vale ressaltar que 
a ativação de novos leitos 

não é prerrogativa exclusiva 
do Estado, mas também da 
União e das Prefeituras”, diz 
o DRS em nota.
No início de janeiro, quan-
do ocorreu uma explosão de 
casos, o Estado abriu 23 no-
vos leitos na região, sendo 
10 no Hospital de Base em 
Rio Preto, 8 na Santa Casa 
de Tanabi e cinco na San-
ta Casa de José Bonifácio. 

 Boletim
Em Rio Preto, no boletim 
divulgado nesta quinta-fei-
ra (17), a cidade apresenta-
va 419 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 
162 na UTI e 257 na enfer-
maria. Dentre os casos con-
firmados com Covid-19 são 
250 internações com 110 na 
UTI e 140 na enfermaria. 

SUA SAÚDE

Dermatologista alerta para 
exposição solar no carnaval
O Carnaval será realizado 
na próxima semana e mui-
tas pessoas aproveitam o 
período para curtir a folia 
ou alugar chácaras e ficar 
na piscina. Por isso, é ne-
cessário certos cuidados 
como a utilização do pro-
tetor solar para as pessoas 
que pretendem ficar expos-
tas no sol por muito tempo. 
“A exposição ao sol sem 
a devido proteção causa 
fotodanos, o que leva ao 
envelhecimento precoce e 
pode também causar man-
chas na pele. Exposições 
prolongadas podem causar 
ainda alterações na estru-
tura das células causando 
alterações malignas, como 
carcinomas ou câncer de 
pele”, afirmou a dermato-
logista Angélica Pimenta. 
A médica também ressal-
tou a importância de esco-
lher um protetor solar ade-
quado. Segundo Angélica, 
produtos com proteção su-

perior a 30 para o corpo e 
igual ou superior a 50 para 
o rosto são indicados para 
adultos. No caso de crian-
ças, 70 é o mais adequado. 
Recomenda-se também o 
uso de roupas com fator de 
proteção UVA e UVB, além 
de chapeuzinho. O produto 
deve ser reaplicado sem-
pre que houver banho de 
mar e piscina, suor exces-
sivo ou a cada duas horas. 
“Pessoas com a pele mais 
branquinha, ou com do-
enças de pele, como vitili-
go, psoríase, entre outras, 
devem ter cuidado extra. 
Além de usar o protetor so-
lar, reaplicando o produto 
a cada duas horas, a reco-
mendação é sempre se ex-
por ao sol em horários que 
os raios estão mais bran-
dos, como até às 11h da ma-
nhã ou após às 16h. O uso 
de camisetas com fator de 
proteção também é indica-
do”, afirmou a médica.

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto comunicou nesta 
quinta-feira (18) o retorno 
dos exames de mamografia no 
Centro de Atendimento Espe-
cializado da Mulher (Caesm). 
Com um novo equipamento à 
disposição, que foi adquirido 
com um investimento de R$ 
1,5 milhão, a expectativa é que 
o número de exames aumente 
em 75%

“O novo aparelho é digital, 
enquanto o antigo era analó-
gico. Portanto, o processo fica 
muito mais rápido, a imagem 
vem em alta definição e isso vai 
possibilitar que a gente faça 40 
exames por dia. Antes a gente 

CÂNCER

Aparelho de mamografia aumenta exames em 60%
fazia 25 exames por dia”, afir-
mou Fabiola Valério Pereira, 
gerente do Caesm.

O número de exames apre-
sentou uma queda durante a 
pandemia. Em 2019, a Saúde 
registrou 15.313 exames. Já 
em 2020 esse número caiu em 
mais de 60% com 5.873 exames 
realizado. No ano passado fo-
ram 7.961 mamografias realiza-
das. Com a demanda reprimida 
da pandemia e a possibilidade 
de fazer exames de forma mais 
veloz, a expectativa é de que es-
ses números cresçam em 2022. 
“O número depende exames 
depende das mamas, pois ma-
mas maiores dependem de um 

número maior de incidências. 
Então varia de pessoa para a 
pessoa, podendo ser mais rá-
pido ou mais devagar. A nossa 
previsão é fazer 800 exames 
por mês”, comentou Fabíola.

O mamógrafo também 
possui tecnologia que per-
mite a realização do exame 
de Estereotaxia, que faz a 
biópsia do tecido mamário. O 
ginecologista do Caesm Jesus 
Antônio de Sousa ressaltou a 
importância das mulheres fa-
zerem o exame de mamografia. 
“A importância da mamografia 
é o diagnóstico precoce do cân-
cer de mama. No Brasil o ras-
treamento é feito em mulheres 

a partir dos 50 anos, indepen-
dente de qualquer patologia 
que ela tenha. Dependendo do 
resultado você vai ter a perio-
dicidade que a paciente deve 
fazer o exame. Quanto mais 
precoce o diagnóstico, maio-
res as chances de cura. Existe 
também classificações sobre a 
expectativa de cura que levam 
em conta o tamanho de tumor”, 
comentou.

Os principais sintomas do 
câncer de mama são inchaço 
em toda ou em uma parte da 
mama, nódulo único endureci-
do, dor na mama ou no mamilo, 
vermelhidão na pele e secreção 
sanguinolenta pelo mamilo. 

A região de Rio Preto atingiu 77,8% de ocupação de leitos de UTI Covid-19 nesta sexta-feira

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

EM OLÍMPIA

Vacinação terá ações especiais durante 
esta semana em posto da avenida

Visando incentivar a vacina-
ção contra a Covid-19 e facilitar 
o acesso à imunização, a Prefei-
tura de Olímpia, por meio da se-
cretaria de Saúde, fará uma ação 
especial na próxima semana.

Entre segunda e quarta-fei-

EM MIRASSOL

Com baixa procura, 
Saúde centraliza 
atendimento no Postão

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
informou que devido a bai-
xa procura pelo imunizante 
contra a Covid-19 o Centro de 
Saúde II, também conhecido 
como Postão, passa a centrali-
zar a campanha de vacinação 
a partir da próxima segunda-
-feira (21), mantendo o horário 
de atendimento das 8 às 19 
horas, no município. Com isso, 
a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Cohab II não vai mais 
disponibilizar o imunizante. 
“Devido a baixa procura e para 
não perdermos o imunizante, 
já que os frascos são decadose 

(10 doses cada), a partir de se-
gunda-feira a vacinação contra 
a Covid-19 passa a ser centra-
lizada no Postão”,, explicou o 
diretor do DMS, Frank Hulder 
de Oliveira..

O mamógrafo também possui tecnologia que permite a realização do 
exame de Estereotaxia

ra, dias 21, 22 e 23 de fevereiro, 
o posto de vacinação da Ave-
nida dos Olimpienses (ao lado 
da UPA) funcionará das 8h às 
19h30 para a imunização dos 
públicos adolescente e adulto, 
contemplando qualquer pessoa 
com 12 anos ou mais. Na quinta 

e sexta-feira, dias 24 e 25, o fun-
cionamento será das 8h às 16h. 
A medida foi adotada tendo 
em vista o feriado prolongado 
de Carnaval e Aniversário de 
Olímpia (de 26 de fevereiro 
a 2 de março), possibilitando 
que as pessoas aproveitem o 

horário ampliado, na próxima 
semana, para se imunizarem. A 
vacinação será retomada nor-
malmente, no dia 03 de março, 
das 8h às 16h.

O município tem disponível 
a aplicação de 1ª e 2ª doses, 
a dose adicional para pessoas 
acima de 18 anos que já com-
pletaram quatro meses da 2ª 
dose e ainda a 4ª dose para 
imunossuprimidos que comple-
taram quatro meses da 3ª dose. 
Até o momento, já foram mi-
nistradas mais de 121 mil doses, 
com mais de 85% da população 
total com esquema vacinal 
completo e quase 60% do pú-
blico acima de 18 anos imu-
nizado com a dose de reforço. 

Já foram ministra-
das mais de 121 mil 
doses, com 85% 
da população total 
com esquema vaci-
nal completo

Vinicius Lima 

Divulgação Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Piloto inglês na F1
O piloto Lewis Hamilton disse nunca ter 
considerado seriamente deixar a Fórmula 
1 após o controverso final de temporada

Técnico preferido
Botafogo e Corinthians protagonizam 
uma queda de braço nos bastidores 
pelo técnico português Luís Castro, 

considerado seriamente deixar a Fórmula 

Técnico preferido
Botafogo e Corinthians protagonizam 
uma queda de braço nos bastidores 
pelo técnico português Luís Castro, 

Jacaré encara Bandeirantes hoje
e quer vencer fora de casa

SERIE A3

Neste sábado (19) acontece 
a tradicional feira de roupas 
das marcas Vilon e Lizt, ambas 
especialistas em jeans. A feira 
acontece anualmente, com 
exceção do ano de 2021 por 
causa da pandemia, retornan-
do agora em 2022.

A feira oferece peças jeans 
com até 50% de desconto, com 
os preços variando entre R$ 
30,00 e R$ 100,00.

Durante a madrugada a fi la 

VESTIMENTOS

Consumidor amanhece em 
fila para entrar em feira

de consumidores, na maioria 
mulheres, estava ocupando 
cerca de três quarteirões, com 
mais de 500 pessoas. As pri-
meiras consumidoras chega-
ram no local às 3h da madru-
gada. A feira abriu às 8h.

São calças, shorts, vestidos 
e blusinhas dos mais variados 
modelos e preços. Neste do-
mingo (20), será o último dia 
da feira.

De acordo com o gerente da 
marca, nos dois dias chegam 
a passar cerca de cinco mil 
pessoas.

O Rio Preto visita o Ban-
deirante de Birigui neste do-
mingo (20) pela 7ª rodada 
da Série A3 do Campeonato 
Paulista. Dentro do G-8 desde 
a primeira rodada, o Jaca-
ré busca a primeira vitória 
fora de casa para embalar na 
competição e se afi rmar cada 
vez mais na zona de classi-
fi cação para a próxima fase.

Autor de gol no último 
jogo, o atacante Maycon 
afirmou que um empate 
não será ruim

Vinivius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Parceria
Na quinta-feira, 17, a 

Secretaria Municipal de 
Assistência Social (Semas) 
e o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia de São Paulo (IFSP), 
Campus São José do Rio 
Preto, se reuniram para 
abordar a proposta do Plano 
de Retomada Econômica do 
município, na perspectiva 
da Inclusão Produtiva, com 
objetivo de ampliação das 
ações.

Mulheres
No último dia 11 de feve-

reiro de 2022, a secretária 
Maria Cristina Godói, titular 
da Secretaria da Mulher, 
Pessoa com Deficiência e 
Igualdade Racial, participou 
de reunião na sede da Acirp 
(Associação Comercial e 
Empresarial de Rio Preto), 
com a presença do presi-
dente Kelvin Kaiser; da co-
ordenadora do CRAM Cléa 
Lima; e do juiz Alceu Côrrea 
Júnior, da Vara de Violência 
Doméstica e Familiar contra 
a Mulher, do Fórum de Rio 
Preto.

CULTURA

FIT Rio Preto 2022:  inscrições 
terminam neste domingo

As inscrições para a edição 
2022 do Festival Internacional 
de Teatro de Rio Preto (FIT 
Rio Preto) terminam neste 
domingo, 20. Companhias, 
produtoras, grupos e artistas 
independentes do Brasil e 
do exterior podem enviar o 
material de seus espetáculos e 
projetos até as 23h59. 

Realizado pela Prefeitura 
de Rio Preto, por meio da Se-
cretaria Municipal de Cultura e 
Sesc São Paulo, o FIT Rio Preto 

completa 53 anos de história 
este ano e 20 anos de edição 
internacional. Com dez dias de 
duração, o evento que é um dos 
maiores festivais de teatro do 
País, já tem data defi nida: 21 
a 30 de julho de 2022, retor-
nando após uma lacuna de dois 
anos sem edições, por conta 
da pandemia de covid-19. O 
Festival volta à cena com o pro-
pósito de marcar a retomada 
dos grandes eventos culturais, 
demonstrando a importância 
da arte e cultura na vida da 
sociedade, especialmente em 
tempos difíceis como o da 

pandemia.

Inscrições
As inscrições são gratuitas e 

devem ser realizadas por meio 
do site do festival, www.fi trio-
preto.com.br, até as 23h59 do 
dia 20/2. No site estão dispo-
níveis o regulamento completo 
e demais instruções para a 
inscrição. As categorias são: 
Internacional (espetáculos e 
projetos de outros países); Na-
cional (espetáculos e projetos 
de todo o território nacional, 
exceto Rio Preto) e Cena Rio 
Preto.

O Rio Preto visita o Bandeirante de Birigui neste domingo (20) pela 7ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista

Coronel Tadeu 
também prometeu 
recursos para 
projeto de energia 
solar do Albergue 
Noturno solar do 
Albergue Noturno

As inscrições para Festival Internacional de Teatro de Rio Preto (FIT Rio Preto) terminam neste domingo

Andressa ZAFALON 

da REDAÇÃO

Muller Merlotto Silva 
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O técnico Rodrigo Fonseca 
celebrou mais o resultado do 
que o desempenho na vitória 
contra o Olímpia por dois a 
um no meio de semana. “Fi-
zemos grandes jogos fora de 
casa e viemos lamentando 

porque não vencemos. Contra 
o Olímpia, não que a equipe 
não jogou bem, mas poderia 
ter sido melhor. É uma equipe 
que sabe o que quer dentro da 
competição, com jogadores 
comprometidos, está mos-
trando isso a cada jogo e feliz 
com o resultado”, afirmou.
O treinador relembrou que o 
retrospecto do Jacaré vinha 

sendo ruim nas últimas tem-
poradas e agora está com 
100% de aproveitamento. 
“Nos últimos dois, três anos 
o Rio Preto tinha vencido 3 
partidas em casa nos campe-
onatos. Temos que continuar 
nessa pegada, valorizar os 
atletas, a comissão técnica 
e o que a diretoria vem fa-
zendo para buscarmos essa 

classifi cação. Eu passei desde 
o início que é 50% mais um 
para estar classifi cado e tra-
balhamos em cima dessa ma-
temática”, comentou Fonseca.
Sobre o jogo contra o Ban-
deirante, Fonseca considera 
que será uma partida difícil, 
mas que a equipe vai tentar 
vencer a primeira fora. A úl-
tima vitória como visitante 

do esmeraldino foi no ano 
passado contra o Olímpia, 
por um a zero no dia 12/05.
“Jogo difícil. Tecnicamente 
é uma das melhores equipes 
que eu vi jogando, nos preo-
cupa esse adversário. Porém 
nós temos uma equipe qua-
lificada também, jogadores 
que sabem o que quer dentro 
da competição”, comentou.

Autor de um dos gols no últi-
mo jogo, o atacante Maycon 
afi rmou que um empate não 
será considerado um resultado 
ruim contra o Bandeirante.
“A gente fez um acordo en-
tre nós que dentro de casa é 
vitória. Se a gente conseguir 
um ponto fora já está de bom 
tamanho. É fazer o dever de 
casa e buscar fora”, afi rmou.

“      Fizemos 
grandes jogos 
fora de casa e 
viemos lamen-
tando porque 
não vencemos“
Rodrigo Fonseca, 
Técnico do Jacaré

SEBRAE

Vagas para curso sobre presença digital
Estão abertas as inscrições 

para a formação ‘Melhore sua 
presença digital’, promovida 
pelo Sebrae-SP, com o apoio 
da Secretaria do Trabalhoe do 
Emprego de Rio Peto (SMTE).

Gratuito e online, o curso 
instantâneo oferta 200 vagas.

Em três encontros virtuais, 
com aulas transmitidas ao vivo, 
os participantes vão saber como 
criar conteúdo digital, como uti-

lizar estrategicamente o google 
e o whatsapp e como tirar fotos 
para as redes sociais.Com total 
de 6 horas, a capacitação será 
realizada nos dias 22, 23 e 24 de 
fevereiro, das 19h às 21h.

Muller Merlotto Silva 

Divulgação

SMCS
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FÁTIMA
CRUZ
fatimacruz@bol.com.br
(17) 99113 - 4901

HOTEL CINCO ESTRELAS
Estreando um conceito hoteleiro inovador em São 
José do Rio Preto, o Arts Hotel envolve seus hóspe-
des em uma atmosfera contemporânea através da 
modernidade das obras de arte. Primeiro retrofit lo-
calizado na região central de Rio Preto, próximos aos 
principais pontos da cidade. O hotel alia qualidade 
com praticidade, sempre prezando pelo melhor aten-
dimento e serviço aos seus clientes. Rua Voluntários 
de São Paulo, 3367, centro. 

CONVITE
Ester Mendonça expert na imprensa convida com 
maestria para evento da culinária brasileira. 

VISITA
Na inauguração da Agromonte em Rio Preto dois no-
mes muito importantes de ex-ministros tiveram sua 
presença muito aplaudida.

AGRADECIMENTO
Fátima Cruz ganhou uma rapadura do Supermercado 
Bugiu, rede localizada em Formosa do Rio Preto, na 
Bahia. Fátima agradece o presente. 

VISITA DE FAMOSO 
O humorista Maurício Meirelles esteve em Rio Preto 
na última quarta-feira (16). Ele veio para a cidade para 
participar da inauguração do Amore Milho, fast food 
especializado em milho, 1ª unidade no município. 

DESTAQUE
A cantora Wanessa Camargo esteve em Salvador, na 
Bahia. Ela marcou presença em um casamento ao lado 
do marido Marcus Buaiz. Wanessa aproveitou o mo-
mento para fazer umas fotos e surpreendeu os fãs nas 
redes sociais ao aparecer com um look super elegante.

CANCELAMENTO
O casamento de Zé Felipe e Virgínia Fonseca que seria no 
mês de março desse ano está oficialmente cancelado. O 
casal mudou de planos por causa da pandemia.

POLÊMICA
O vidente Mestre José fez previsões nada boas para o 
casamento de Jojo Todynho. Segundo ele, a união não 
durará muito tempo. Disse que o esposo da cantora 
não está nem aí para ela, inclusive, deu a entender 
que a cantora foi vítima de um golpe.

SHOW
O cantor Diogo Nogueira fez duas apresentações na 
capital paraense, Belém. Diogo é muito carismático. 
Na visita a cidade paraense, ele falou de seus pro-
jetos, do romance com Paolla Oliveira e carreira de 
sucesso. Atualmente, o cantor é uma das grandes 
referências em voz no Brasil.

COMPORTAMENTO

45% dos heteros já pensaram 
em ter relacionamento 
homossexual, diz pesquisa

A homossexualidade e a 
bissexualidade têm sido temas 
que, recentemente, ganharam 
mais espaço para discussões. 
A sociedade está flexibilizando 
e ampliando seus comporta-
mentos sexuais, fazendo com 
que surjam oportunidades onde 
as pessoas, por curiosidade e 
interesse, acabam ousando ‘ex-
perimentar’. 

A psicóloga Adriana Botarelli 
conversou com o DHoje e expli-
cou que essas novas experiên-
cias estão ligadas às conexões. 

A psicóloga Adriana 
Botarelli conversou com 
o DHoje e explicou que 
essas experiências es-
tão ligadas às conexões.

“Buscamos em nossas relações 
amorosas conexão emocional, 
segurança, alegria, parceria, 
cumplicidade, paixão, entre 
outros. Nos apaixonamos por 
pessoas, por comportamentos 
que nos agradam, por princípios, 
por pensamentos e não, neces-

sariamente, a pessoa que encon-
tramos e que atende às nossas 
necessidades é do sexo oposto”.

Cientificamente a psicóloga 
ressalta que ainda não se sabe 
a causa exata da orientação se-
xual, mas, “existem teorias que 
ela é causada por uma interação 
complexa de influências gené-
ticas, hormonais e ambientais, 
visto que somos seres Bio-Psi-
co-Sociais. A bissexualidade foi 
observada em várias sociedades 
humanas, ao longo da história 
registrada e, se desconsiderar-
mos regras sociais, familiares, 
condições morais, culturais ou 
religiosas, muitas pessoas pode-
riam se considerar bissexuais”, 
complementa Adriana.

Um estudo realizado por 
um aplicativo de encontros 
chamado Gleeden, resultou nos 
seguintes dados: mais de 45% 
dos participantes heterossexuais 
dizem que já pensaram em ter 
um relacionamento homosse-

xual, mas apenas 18% deles co-
locaram em prática – até agora. 
Por outro lado, 20% dos partici-
pantes heterossexuais afirmam 
ter feito sexo com uma pessoa 
do mesmo sexo e, apesar disso, 
apenas cerca de 10% das pessoas 
inscritas no Gleeden se declaram 
bissexuais, e apenas 1% se decla-
ra homossexual.

Há vários motivos que expli-
cam a tendência ascendente da 
bissexualidade: um deles se deve 
à identificação da própria sexua-
lidade e, o outro, por curiosidade 
e necessidade de experiências de 
sexos mais diversos. É aí que os 
aspectos socioculturais têm mui-
to a ver: 70% dos pesquisados 
afirmam que, se não houvesse 
condições morais, culturais 
ou religiosas, todas as pessoas 
poderiam ser bissexuais. De 
fato, 96% das pessoas que par-
ticiparam do estudo concordam 
com a bissexualidade e não a 
condenam.

A homossexualidade e a bissexualidade têm sido temas que, recentemente, ganharam mais espaço para discussões.

           Buscamos 
em nossas rela-
ções amorosas 
conexão emocio-
nal, segurança, 
alegria, parceria, 
paixão, entre ou-
tros
Adriana Botarelli, 
psicóloga

“

“

NESTA SEGUNDA

Secretário de Habitação 
fala ao Lide Noroeste

O secretário de Habitação do 
Estado,  Flavio Amary

O secretário de Habitação 
do Estado de São Paulo Flavio 
Amary é o convidado do LIDE 
Noroeste Paulista para a Reu-
nião Setorial que vai discutir 
o tema “Construção Civil”, na 
próxima segunda-feira, 21, em 
formato on-line.

Durante a reunião, Amary 
vai falar sobre as prioridades 
do setor. A ideia do encontro 
é fortalecer parcerias entre o 
poder público e a iniciativa 
privada para tornar a região 
mais produtiva, competitiva 
e preparada para receber in-
vestidores. O encontro online 
ocorre das 18h às 19h.

Tarcísio
Além do secretário da Ha-

bitação do Estado o Lide 
Noroeste Paulista recebe em 
Rio Preto na próximo quarta-

-feira, 23, o ministro da Infra-
estrutura Tarcísio Freitas. As-
sim como fez o pré-candidato 
à presidência pelo Podemos, o 
ex-juiz Sérgio Moro, Tarcísio 
aceitou convite  para falar a 
uma plateia de empresários 
do noroeste paulista sobre 
suas ações e planos, já que 
decidiu concorrer ao governo 
do Estado de São Paulo com o 
apoio do presidente. 

Raphal FERRARI

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013935-96.2021.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) CLAUDECI SANTOS PASSARINI, Brasileira, Casada, Vendedora, RG 250023627, CPF 133.505.818-46, 
com endereço à Rua Joaquim Fernandes Gomes de Orneles, 200, Conjunto Habitacional Costa do Sol, CEP 15043-220, São 
José do Rio Preto - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Sociedade Instrução e 
Socorros Colégio São José. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de 15.741,51, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São José do Rio Preto, aos 11 de agosto de 2021. K-19e20/02
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