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O projeto Trilhando a Longevi-
dade Ativa realizou na sexta-feira 
(25) a live de carnaval “Unidos 
do Trilhando”, para grupos de 
idosos frequentadores do proje-
to.. CIDADES P.5

PESQUISA DO CRECI

Venda de imóveis usados despenca 
em janeiro na região de Rio Preto

As vendas de imóveis usados tiveram queda expressiva em janeiro na região de Rio Preto depois de terem crescido 54,43% em dezembro. CIDADES P.7

CARNE BRANCA

Comerciantes 
projetam alta na 
venda de peixes 
na quaresma
Proprietário da peixaria 
Santa Marcelina no bairro 
Vila Elvira em Rio Preto, 
Augusto Chaves Cardoso 
Martins projeta um au-
mento de até 30% nas ven-
das deste ano. De acordo 
com ele a tilápia e merluza 
são os peixe mais procura-
dos pelos consumidores. 
”Geralmente temos uma 
procura grande após o Car-
naval e na Sexta-Feira San-
ta”, diz. CIDADES P.7

R$ 120 MIL

Câmara vota 
repasse ao 
restaurante 
Bom Prato

DESENVOLVIMENTO

Partec abre 
licitação para 
venda de 
82 lotes

ACIDENTE

Capotamento 
em vicinal
mata delegado 
Jairo Pereira

A Prefeitura de Rio Pre-
to disparou licitação para 
que empresas interessadas 
possam ocupar 82 lotes lo-
calizados na área do Parque 
Tecnológico, batizado de 
Vanda Karina Simei Bol-
çone. O local fica próximo 
ao antigo IPA (Instituto 
Penal Agrícola), em região 
valorizada da cidade. Os 
terrenos têm média 1 mil 
metros quadrados de área.. 
POLÍTICA  P.3

O delegado Jairo Garcia Pe-
reira, de 43 anos, morreu na 
tarde desta segunda-feira, 
28, após capotar o auto-
móvel na vicinal Antônio 
Lima, entre Bálsamo e Mi-
rassolândia. Bombeiros de 
Tanabi foram acionados por 
um caminhoneiro que viu 
o carro capotado. A vítima 
chegou a ser socorrida ao 
Pronto-Socorro de Bálsamo, 
mas não resistiu aos feri-
mentos. CIDADES P.4

RODA DE CONVERSA
O encontro foi destinado aos grupos do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos do CCJ e dos CRAS 
– Centro de Referência de Assistência Social, que são ado-
lescentes de 15 a 17 e jovens de 18 a 29 anos. CIDADES  P.5

Mirassol e Grêmio, o jogo de R$ 620 mil

COPA DO BRASIL

O Mirassol estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira (1) contra o Grêmio. O duelo 
será em jogo único, com o Leão tendo como vantagem poder jogar em seu estádio. 
Já o Tricolor tem a vantagem do empate para avançar para próxima fase. Se con-
seguir a classificação, o Mirassol garante uma premiação de R$ 620 mil da CBF.. O 
técnico Eduardo Baptista destacou que passar de fase é importante, pois o dinheiro 
possibilita a formação de uma equipe mais forte para a Série C. ESPORTES  P.6

Projeto de lei do prefeito 
Edinho Araújo autoriza re-
passe financeiro no valor de 
R$ 120 mil ao restaurante 
Bom Prato, de Rio Preto. A 
proposta entra na pauta de 
votações da próxima quin-
ta-feira, 3.  POLÍTICA  P.3

CARNAVAL 
PARA IDOSO

O final de semana do carna-
val na região de Rio Preto 
registrou a morte de um 
moticiclista na SP-310, 
após bater na traseira de 
um carro, e também a PRF 
recuperando um caminhão 
bitrem na BR-153 que havia 
sido roubado em Curitiba. 
CIDADES P.4

Estradas têm 
morte e 
caminhão 
recuperado

Divulgação

Leo Roveroni  Agência Mirassol

Divulgação SMCS

Divulgação



A 4.área de Gestão de Pessoas tem lidado com mudanças 
aceleradas, principalmente nos últimos dois anos. Com 
a indefinição sobre os modelos de trabalho presencial, 
remoto ou híbrido, ainda há dúvidas sobre a melhor for-

ma de gerir pessoas e potencializar a produtividade das equipes.
Além disso, os canais tradicionais foram substituídos pelos 

digitais e as lideranças passaram a priorizar questões como 
saúde mental e bem-estar das equipes. Esses são alguns dos 
movimentos que eram tidos como tendências até poucos anos 
atrás e se tornaram grandes desafios durante a pandemia.

Neste sentido, uma pesquisa da Gartner realizada com 500 
líderes de RH, em 60 países, indica que os gestores entendem 
como principais tendências para 2022: desenvolvimento de 
habilidades e competências críticas (59%); modelo organiza-
cional e de gestão (48%); cultura organizacional (45%); futuro 
do trabalho (42%); e diversidade, equidade e inclusão (35%).

Todos esses fatores acabam esbarrando direta ou indire-
tamente em ações da área de Gestão de Pessoas, que vem se 
tornando, cada vez mais, essencial para o alinhamento entre os 
anseios de profissionais e objetivos das empresas. Deste modo, 
alguns desafios podem servir como pontos a serem analisados 
e explorados para atingir o êxito organizacional.

Manutenção de profissionais
Para ajudar a levar satisfação aos profissionais é necessário 

que lideranças e RH tenham a escuta cada vez mais ativa, além 
de serem sempre transparentes em relação às expectativas de 
desenvolvimento e resultados e, de quebra, tornar frequentes 
os feedbacks para contribuir com a segurança dos colaborado-
res para que sintam que estão no caminho certo – e corrigir os 
pontos de atenção rapidamente quando necessário. Tudo isso 
contribui para um ambiente saudável.

Desenvolvimento individual
O crescimento individual das pessoas também é um agente 

capaz de ajudar na manutenção de talentos. É papel das lide-
ranças se atentarem às necessidades dos colaboradores para 
compreender como auxiliar primeiro o ser humano e depois 
o profissional. Uma boa dica é proporcionar experiencias que 
sejam surpreendentes e criativas, além de ser exemplo e de-
monstrar coerências em pensamentos, argumentos e atitudes.

Contratações por competências
Já faz um tempo que a formação acadêmica tem deixado 

de ser o principal pré-requisito para as contratações. Em um 
passado não tão distante, as companhias desenhavam perfis e 
indicavam como fatores determinantes a formação superior em 
cursos específicos, quase sempre em faculdades de ‘primeira 
linha’. Em algumas profissões, de fato ainda são.

No entanto, é grande o número de empresas que já conse-
guem olhar para competências como fatores até mais relevantes 
do que a formação superior. Há uma tendência de organizações 
com viés mais inovador, que não priorizam, necessariamente, 
a formação e outros critérios mais tradicionais dos processos 
seletivos para buscar pessoas com maior fit com a cultura cor-
porativa e com perfil de sucesso para o cargo.

Capacitação
O papel antes atribuído às escolas profissionalizantes e uni-

versidades tem sido assumido pelas empresas a fim de agilizar a 
formação dos colaboradores. O investimento em recursos para 
capacitar profissionais serve para que as empresas atendam às 
próprias necessidades. Do ponto de vista das lideranças e do RH, 
o maior desafio como áreas que cuidam de pessoas é entender 
as necessidades e o perfil das organizações e, baseado nisso, de-
senvolver uma estratégia de seleção eficaz que se adeque àquela 
realidade – e não a criação de um padrão único.

Motivação e engajamento
A motivação é um fator individual, cada um tem a sua por 

diferentes razões. Primeiro, é importante demonstrar de forma 
genuína a preocupação com os colaboradores – em qualquer 
âmbito da vida. Depois, é necessário desenvolver em conjunto 
com as áreas de Pessoas programas diversificados, que atendem 
a diferentes expectativas, proporcione aprendizado a partir de 
suporte de profissionais de nível sênior, gerando a oportunidade 
de desenvolvimento na carreira e de melhoria de recompensas 
financeiras. 
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Nosso trabalho visa à 
sublimação da Religiosi-
dade, que não se posiciona 
como concorrente das re-
ligiões nem se apresenta 
na forma de uma trave na 
garganta dos que conside-
ram o ensino religioso um 
retrocesso. Infelizmente, 
existe esse velho perigo, 
tendo em vista a lamentável 
luta secular pela hegemonia 
desencadeada por algumas 
crenças. Abro parênteses 
para reforçar que de ne-
nhum modo compactua-
mos com qualquer postura 
opressiva, intolerante ou 
segregadora no campo sa-
grado da Fé e em outras 
áreas. Promovemos, isso 
sim, a convivência pacífica 
e ecumênica como bom 
futuro para todos.

Prosseguindo em nosso 
raciocínio, devemos com-
preender que a Espiritua-
lidade é algo inerente aos 
indivíduos. Brado há dé-
cadas: estamos corpo, mas 
somos Espírito. Conforme 
escrevi em um artigo na 
Folha de S.Paulo, de 9 de 
agosto de 1987, e mais tarde 
no livro Mãezinha, deixe-
-me viver! (1989), não se 
pode eternamente impedir 
a manifestação daquilo que 
nasce com o ser humano, 
mesmo quando ateu: o 
sentido de Religiosidade, 
que se expressa das mais 
variadas formas altruísti-
cas. Para além do debatido 
determinismo histórico — 
em resumo, a visão de que 
nossas ideias são determi-
nadas pela nossa situação 
histórica —, trata-se, acima 
de tudo, do Determinismo 
Divino, de que nos falava 
Alziro Zarur (1914-1979), 
saudoso Proclamador da 
Religião de Deus, do Cristo 
e do Espírito Santo. Antes 
que fatalmente a Ciência 
conclua em laboratório a 
perenidade da Vida, cum-
pre à Religião, jogando no 
lixo preconceitos e tabus 
milenares, não temer falar, 
com maior objetividade, 
sobre o prosseguimento 
do Espírito após a morte, e 
pesquisar o Mundo Invisí-
vel para valer.

O espírito de Religiosi-
dade sobrevive à descrença 
dos irmãos céticos e, o que 
é mais difícil, ao desserviço 
dos mistificadores.

ARTIGO

O déficit de moradias na 
cidade de São Paulo, no atual 
patamar de 360 mil unidades, 
é um problema que necessita 
de solução. Somente com a 
priorização de projetos que já 
estão em andamento e com a 
construção de novas moradias 
é possível saná-lo. Há anos 
existem recursos que são re-
servados para esse propósito. 
Contudo, a burocracia e falta 
de sintonia entre os setores pú-
blicos resulta na não aprovei-
tamento efetivo dos recursos 
possíveis e disponíveis.

Para se ter ideia do poten-
cial para o enfrentamento des-
se imbróglio, basta direcionar 
um olhar mais atento às opera-
ções urbanas. Estes são instru-
mentos regulamentados pelo 
Plano Diretor e aprovados via 
lei municipal, que estabelecem 
regras urbanísticas específicas 
e incentivos para uma determi-
nada área da cidade. Eles ob-
jetivam o desenvolvimento de 
regiões por meio da construção 
de moradias, restauração de 
vias e calçadas, implantação 
de áreas verdes, entre outras 
intervenções.

Um caso que chama a aten-
ção é da Operação Urbana 
Consorciada Água Espraiada 
(OUCAE), que completou 20 
anos em dezembro. A iniciativa 
é pioneira na arrecadação de 
recursos com a venda de títulos 
mobiliários (CEPACs) para 
financiar obras na cidade. Até 
o momento, a OUCAE investiu 
R$ 3,8 bilhões em moradias 
populares, obras no sistema 
viário, canalização de córregos, 
novas áreas de lazer e desa-
propriações nos distritos de 
Jabaquara, Campo Belo, Itaim 
Bibi, Morumbi, Vila Andrade e 

ARTIGO

O cirurgião vascular Gustavo Marcatto 

Água Espraiada: aprovação de 
leilão colabora para diminuir
déficit habitacional de São Paulo

Silvio Luís Sanchez  é engenheiro civil, especializado em 
gerenciamento de empreendimentos na área de constru-
ção civil imobiliária e sócio fundador da MSB Sanchez 
Construtora e Incorporadora Ltda
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Santo Amaro.
A via parque foi temporia-

mente descartada da operação 
urbana. Esta operação foi 
criada foi criada pela Lei nº 
13.260 de 28 de dezembro de 
2001, parcialmente alterada 
pelas Leis nº 15.416/2011 e nº 
16.975/2018 e regulamentada 
pelo Decreto nº 53.364/2012. 
Ou seja, há uma espera de 10 
anos para que haja esse inves-
timento tão necessário para a 
construção de moradias popu-
lares, o que além de favorecer 
a população, ajudaria a inicia-
tiva privada a gerar empregos 
e novos impostos.

Uma boa notícia é que a 
Prefeitura de São Paulo foi 
autorizada pelo Tribunal de 
Contas do Município (TCM) 
para realizar o leilão de títulos 
de CEPAC da OUCAE, que 

estava suspenso desde 2020 
por conta de questionamentos 
sobre qual o valor correto para 
levar os títulos ao mercado.

Não há um prazo exato 
para publicação do edital revi-
sado, mas a recomendação do 
TCM é que haja um prazo de 
15 dias entre a publicação do 
edital e a realização do leilão.

De qualquer maneira, re-
presenta um respiro para um 
momento em que a Cidade de 
São Paulo atravessa uma crise 
econômica agravada pelo lon-
go período de pandemia. Além 
disso, a efetivação do leilão 
permitirá, principalmente, que 
a OUC Água Espraiada cum-
pra efetivamente os objetivos 
para os quais foi planejada 
de permitir o crescimento da 
cidade de forma sustentável e 
socialmente justa.

“           O tratamento elimina com 
o laser as varizes através de uma 
reação térmica. Atravessando a 
pele, o laser queima aquela estru-
tura da variz que é a veia doente. 
Isso faz com que organismo rea-
bsorva as varizes. O tratamento 
pode ser feito para todos os caso

Arquivo PESSOAL

Os desafios para a Gestão de 
Pessoas e o êxito organizacionalDesserviço 

dos
mistificadores

José de Paiva Netto
paivanetto@lbv.org.br 

Elaine Couri é formada em Psicologia com pós-graduação em 
psicanálise multidisciplinar e em gestão estratégica de pessoas. 
Atua como Consultora da área de Gestão de Pessoas da Guiando.

ARTIGO

O técnico do Mirassol Eduardo Baptista, sobre o jogo contra o Grêmio 
“

“           O Grêmio é um time forte, desde o Mancini tem 
sido um time reativo, tendo o contra-ataque como seu 
ponto mais forte. Eles tem pontas rápidos, volantes que 
chegam na área, um centroavante que é um dos me-
lhores do país. Temos que manter a nossa postura e ter 
atenção ao fazer o simples

Leo Roveroni  Agência Mirasso
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Política Conta de luz
Os consumidores que recebem o bene-
fício da Tarifa Social de Energia Elétri-
ca terão bandeira verde em março.

Fonte pagadora
As empresas e fontes pagadoras tiveram 
até ontem para entregarem aos con-
tribuintes os informes de rendimento 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A Prefeitura de Rio Preto 
disparou licitação para que 
empresas interessadas possam 
ocupar 82 lotes localizados na 
área do Parque Tecnológico, 
batizado de Vanda Karina 
Simei Bolçone. O local fica 
próximo ao antigo IPA (Insti-
tuto Penal Agrícola), em região 
valorizada da cidade.

Os 82 terrenos já contam 
com rede de água, esgoto, 
drenagem, pavimentação as-
fáltica, guias e sarjetas. Tem 
em média 1 mil metros qua-
drados de área. As empresas 
interessadas deverão ter atua-
ção nas áreas de comunicação, 
tecnologia da informação, 
biotecnologia, química, design, 
agronegócio e biomédica.

Valores
Os valores avaliados por 

uma comissão da Prefeitura 

Parque Tecnológico faz licitação 
para vender 82 lotes

PARTEC

de Rio Preto, por metro qua-
drado das área, variam de 
R$ 760 a R$ 930. Não serão 
aceitas propostas com valores 
inferiores aos anunciados pela 
administração.

O prazo para apresentar as 
propostas vai até 21 de março 
e o processo deve ser feito pelo 
site www.riopreto.sp.gov.br. 
no setor de licitações.

Os donos de empresas de-
verão fazer a antecipação de 
5% do valor, que é de R$ 38 
mil. As empresas selecionadas 
têm um ano para apresentação 
do projeto e 24 meses para 
iniciar as atividades. Quem se 
instala tem benefícios como 70 
meses para pagar com um ano 
de carência e isenção de IPTU 
por quatro anos.

Ao todo, o Parque Tecnoló-
gico tem 240 lotes disponíveis, 
destes 10 já foram negociados 
na primeira fase, sendo que 
uma delas acabou desistindo 
com nove contratos efetivados. 
A gestão do Parque Tecnoló-
gico de Rio Preto tem à frente 
o vice-prefeito, o secretário 
de Planejamento, Orlando 
Bolçone.

Os donos de empresas 
deverão antecipar 5%. 
As empresas selecio-
nadas têm um ano para 
apresentação do projeto

PREFEITURA

Licitação para comprar 
remédios de canabidiol

Os valores avaliados por uma comissão da Prefeitura de Rio Preto

Prefeitura de Rio Preto dispara licitação

Assim como no ano pas-
sado, a Prefeitura de Rio 
Preto pretende comprar me-
dicamentos que tem em sua 
formulação canabidiol, uma 
substância presente na can-
nabis, a maconha. 

A Secretaria de Saúde 
disparou no dia 18 de feve-
reiro processo licitatório para 
compra do medicamento 
Nabix 10 mil mg, que além 
do canabidiol apresenta a 
tetrahidrocanabinol (THC), 
ambas encontradas na folha 
da maconha. 

As propostas fi nanceiras 
das empresas serão recebidas 
pelo governo até dia 8 de mar-
ço. Vence aquela que oferecer 
o menor valor. A previsão 

é que a Prefeitura gaste até 
R$ 26,8 mil na compra de 12 
frascos de 100 ml do medica-
mento. 

A compra de medicamen-
tos à base da maconha vem se 
tornando recorrente na admi-
nistração municipal. É uma 
antecipação de futuras ações 
judiciais. A compra de medica-
mentos que tem o canabidiol 
como base de princípio ativo 
não pode ser realizada sem 
receita médica, somente com 
autorização da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária.
São vários os casos em que 
pessoas acionam a Justiça 
para obter os medicamentos 
já que são comercializados por 
preços elevados.

Divulgação SMCS

O governador João Doria 
(PSDB) autorizou o envio na 
sexta-feira, 25, de um projeto 
de lei à Alesp (Assembleia Le-
gislativa do Estado) para insti-
tuir o Dignidade Íntima como 
um programa permanente da 
Secretaria de Educação para a 
distribuição de itens de higiene 
menstrual em todas as unida-
des escolares da rede estadual. 

O projeto
O Dignidade Íntima foi 

uma iniciativa criada em de-
creto publicado dia 19 de junho 
de 2021 pelo Governo de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
da Educação. Com o obje-
tivo de combater a pobreza 
menstrual e seu impacto na 
educação, sobretudo na evasão 
escolar, a iniciativa viabilizou 

GOVERNADOR

Doria encaminha à Assembleia projeto para 
tornar lei o programa Dignidade Íntima

investimento de mais de R$ 
30 milhões somente em 2021.

Os produtos são disponibi-
lizados em todas as unidades 
escolares da rede estadual 
para quaisquer alunas que 
precisarem, com destaque 
para aquelas em situação de 
vulnerabilidade. O programa 
também promove a formação 
dos profi ssionais da escola e 
estudantes, para garantir aces-

so ao benefício.
A compra dos materiais 

é realizada através do PDDE 
(Programa Dinheiro Direto na 
Escola). O programa também 
tem como eixos a formação 
sobre a temática para todos na 
unidade, o protagonismo dos 
jovens, a distribuição de mate-
rial informativo e a construção 
da rede de apoio na escola.

PROJETO

Projeto de lei do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) autori-
za repasse fi nanceiro no valor 
de R$ 120 mil ao restaurante 
popular Bom Prato, de Rio 
Preto. A proposta entra na 
pauta de votações da próxima 
quinta-feira, 3. O restaurante 
é mantido pelo governo do 
Estado e oferece refeições ao 
custo de R$ 1. 

O projeto é gerenciado pela 
Associação Lar São Francis-
co de Assis na Providência 
de Deus. A proposta de lei 
encaminhada à Câmara pelo 
prefeito prevê que o valor 
seja repassado à instituição a 
título de “subvenção social”.

Comunidades
Desde a sua criação, o Dig-

nidade Íntima mobilizou mui-
tas comunidades escolares, no 
interior e na capital, engajando 
e orientando tanto a equipe de 
profi ssionais das escolas como 
as próprias estudantes, que, 
além de serem beneficiadas 
com os materiais disponi-
bilizados, colaboram com a 
divulgação do programa e na 
abordagem do assunto junto 
ao seu núcleo social – princi-
palmente dentro do ambiente 
escolar.

A Onu
A Organização das Nações 

Unidas (ONU) estima que 1 
entre 10 meninas no mundo 
sofrem com o impacto da 
pobreza menstrual na vida 
escolar. No Brasil, estima-se 
que esse número seja 1 em 4. 
Em 2014, a ONU reconheceu 
o direito à higiene menstrual 
como uma questão de direito 
humano e à saúde pública.

Publicação
Encaminhado pela Secre-

taria da Casa Civil à Alesp, 
o projeto de lei publicado 
no Diário Oficial do Estado 
de sábado, 26, será analisa-
do pelos deputados e, após 
aprovação, irá para a san-
ção do governador  Doria.

Consta em trecho do projeto 
de Edinho que “A efetivação 
do repasse da subvenção social 
dependerá do fiel cumpri-
mento das Leis Federais nos 
13.019/14 e suas posteriores 
alterações e 4.320/64, bem 
como da legislação municipal 
vigente aplicável à espécie”. 

O restaurante está com as 
portas fechadas desde a última 
sexta-feira, 25. O espaço passa 
por reformas estruturais. As 
obras vão até esta quarta-fei-
ra, 2.

Ao todo, o restaurante que 
fica na rua Pedro Amaral, 
2.919, no centro da cidade, 
oferece 2 mil refeições por dia. 
O atendimento será retomado 
na quinta-feira, às 7 horas.

Câmara vota repasse de 
R$ 120 mil ao Bom Prato

O Dignidade Íntima 
foi uma iniciativa 
criada em decreto 
publicado dia 19 de 
junho de 2021 pelo 
Governo de São 
Paulo

O governador João Doria (PSDB)

Restaurante é mantido pelo governo do Estado

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br
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CIDADES Dona de casa apanha 
Uma mulher, de 26 anos, foi agredida 
pelo companheiro na manhã deste do-
mingo, 27, na Vila Toninho, em Rio Preto.

Morador de rua furta loja
Policiais militares de Rio Preto, pren-
deram em flagrante, por furto, na noite 
deste sábado, 26, um morador de rua.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) de Rio Preto regis-
trou entre sexta (25) e segun-
da-feira (28) cinco acidentes 
na BR-153 e um total de nove 
pessoas feridas.

Um dos acidentes aconte-
ceu na manhã desta segunda-
-feira (28), por volta das 9h, 
no trecho de Nova Granda. 
Uma colisão transversal no km 
31,5, primeiro trevo de acesso 
à cidade. 

O acidente envolveu uma 
Oroch com quatro pessoas, 
sendo duas feridas levemente, 
e uma Amarock, sem feridos. 
“A Oroch cruzou o trevo, quan-
do recebeu colisão transversal 
da Amarock, que seguia senti-
do sul pela BR 153. As vítimas 
levadas para o Pronto Socorro 
de Nova Granada”, informou 
o inspetor da PRF, Flávio Ca-
tarucci. 

Não houve interdição das 
vias, porque o ponto de imo-
bilização dos veículos, após a 
colisão, foi fora da pista. 

O número de fl uxo de veí-
culos ainda não foi divulgado 
pela Transbrasiliana. A asses-
soria de imprensa da Triunfo, 
concessionária responsável, 
informou que este balanço 
só será feito após o termino 
do feriado prolongado, ou 
sjea, na quarta-feira (20).

Morte na SP-310
Um motociclista, de 42 

anos, morreu, na noite deste 
sábado, 26, a caminho da UPA 
Tangará, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, Nelson Della Rovere 
Junior transitava com sua mo-
tocicleta pela rodovia Washin-

Carnaval registra morte de motociclista, 
acidentes e caminhão roubado recuperado

ESTRADAS DA REGIÃO

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Garoto vítima 
de possível  
roleta-russa 
morre aos 16

gton Luís (SP-310), no sentido 
Cedral/Rio Preto, quando se 
envolveu em um acidente com 
um Ford Belina.

A vítima bateu na traseira 
do automóvel e caiu na rodo-
via. O resgate da concessio-
nária Triângulo do Sol fez os 
primeiros socorros e levava o 
motociclista para a Unidade de 
Pronto Atendimento quando 
ele não resistiu aos ferimentos 
e veio a óbito.

A Polícia Civil rio-pretense 
vai investigar as causas do 

acidente.

Bitrem
Na manhã de sábado, 26, 

A.J.F.N., 16, morreu 
na tarde deste domingo, 
27, no Hospital de Base de 
Rio Preto, onde deu entra-
da no último dia 23, após 
ser baleado na cabeça.

O atentado ocorreu na 
terça-feira, 22, e o pacien-
te foi socorrido em estado 
grave para a UPA Jaguaré, 
sendo transferido poste-
riormente para o HB.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o menor es-
tava na entrada da sala 
de sua casa, no Jardim 
Paraíso, na Região Norte 
da cidade, quando foi 
atingido pelo tiro e caiu 
no sofá.

A Polícia Civil traba-
lha com três hipóteses 
para o caso: homicídio, 
roleta-russa ou suicídio.

Facada
Morreu no Hospital 

de Base de Rio Preto, na 
manhã deste domingo, 27, 
Rafael Pereira Borges, de 
25 anos. Ele havia sido in-
ternado no último dia 20, 
após sofrer uma tentativa 
de homicídio.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o jovem foi 
esfaqueado e no dia 25 de 
fevereiro seu quadro de 
saúde piorou por causa 
do traumatismo craniano 
sofrido no atentado.

Ontem, o HB confirmou 
a morte cerebral do pa-
ciente. O caso segue sendo 
investigado pelo 5º DP 
rio-pretense. Colaborou 
– Sarah BELLINE

A vítima bateu na traseira do automó-
vel e caiu na rodovia. O resgate da con-
cessionária fez os primeiros socorros e 
levava o motociclista para a UPA, mas 
ele não resistiu aos ferimentos

NA BR -153

9
FERIDOS foram registra-
dos em acidentes na BR 
durante o final de se-
mana, segundo a Polícia 
Rodoviária Federal

Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou bitrem (caminhão mais duas carretas) que havia sido roubado em abril de 2021, em Curitiba/PR

JAIRO PEREIRA

Capotamento em vicinal 
mata delegado de polícia

O delegado Jairo Garcia 
Pereira, de 43 anos, morreu 
na tarde desta segunda-feira, 
28, após capotar o automóvel 
na vicinal Antônio Lima, entre 
Bálsamo e Mirassolândia.

Bombeiros de Tanabi foram 
acionados por um caminhonei-
ro que viu o carro capotado. A 
vítima chegou a ser socorrida 
ao Pronto-Socorro de Bálsamo, 
mas não resistiu aos ferimentos 
e veio a óbito.

Segundo a Polícia Civil, o 
delegado, que atuava em Bálsa-

mo e Mirassol, sofreu múltiplas 
fraturas.

“Com muita tristeza que 
comunico a perda de um grande 
homem, grande amigo e compa-
nheiro. Que Deus te receba de 
braços abertos, nós balsamenses 
iremos sentir muita sua falta, 
muito obrigado por tudo. Somos 
gratos por todo serviço prestado 
por você. Sentimentos a família. 
Que Deus conforte todos neste 
momento de dor”, escreveu 
nas redes sociais o prefeito de 
Bálsamo, Du Lourenço (MDB).

por volta das 11h30, a PRF 
também recuperou um con-
junto de carga tipo bitrem 
(caminhão mais duas carretas) 

que havia sido roubado em 
abril de 2021, em Curitiba/
PR. A abordagem ocorreu no 
km 99 da BR-153, em José 
Bonifácio.

A equipe da PRF fi scalizava 
na praça de pedágio do km 99, 
quando abordou um caminhão 
Scania/G 420, placas de São 
José dos Pinhais/PR, atrela-
do a dois semirreboques. No 
momento da abordagem o 
bitrem estava descarregado.
Colaborou – Sarah BELLI-
NE 

Ladrão é preso ao furtar escola e desacatar pms
Imagens do circuito interno 

de segurança de uma escola, 
localizada na rua Campos Sal-
les, em Rio Preto, ajudaram 
a Polícia Militar a prender 
em fl agrante por furto, neste 
domingo, 27, um homem com 
várias passagens pelo mesmo 
crime. O ladrão também teria 
desacatado os pms ao receber 
voz de prisão.

Surpreendido quando pula-

va o muro do colégio, o acusado 
tentou fugir, mas foi capturado. 
Ao entrar na unidade escolar, a 
guarnição encontrou em uma 
sala uma tv em cima da janela. 
E, em outra sala, um armário 
estava arrombado com uma 
caixa de som separada para 
ser levada e mais uma televisão 
deixada em janela.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, no deslocamento 

do suspeito até a Central de 
Flagrantes ele xingou os poli-
ciais, deu umas cabeçadas no 
compartimento da viatura e 
debochou falando que “não vou 
fi car preso, vou sair na audiên-
cia de custódia”.

Golpe
Um idoso rio-pretense, de 

79 anos, teve um prejuízo de 
R$ 20.921,67 ao cair no golpe 

do cheque especial.
Segundo o boletim de ocor-

rência, ele recebeu uma ligação 
no dia 18 de janeiro, de um falso 
atendente do banco, alegando 
que o cheque especial tinha 
sido utilizado e que teria que 
contestar.

O criminoso pediu que o 
aposentado escrevesse seus 
dados, senhas e informações 
do cartão em um papel, lacrasse 

INSEGURANÇA

e entregasse para um suposto 
funcionário da agência que iria 
até sua residência.

A vítima fez o que lhe foi 
solicitado e alguns dias de-
pois recebeu outro telefone-
ma, solicitando os mesmos 
procedimentos, tendo um car-
tão sido entregue pelo Cor-
reio no endereço do idoso.
O caso será investigado pelo 3º 
DP de Rio Preto.

REGISTROS

Açougueiro é roubado; 
jovem morre afogada

Um açougueiro, de 42 anos, 
foi assaltado, na manhã deste 
sábado, 26, por dois ocupantes 
de um carro de luxo.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima pilotava sua 
moto pela avenida Cenobelino 
de Barros Serra, em Rio Preto, 
quando foi abordada pelo mo-
torista e acompanhante de um 
Chevrolet Cruze, de cor branca.

Conforme o registro poli-
cial, o passageiro apontou um 
revólver e exigiu que o açou-
gueiro entregasse a chave da 

motocicleta, carteira e celular.
Os criminosos fugiram para 

rumo ignorado e a vítima foi 
até um posto de gasolina, lo-
calizado nas imediações, onde 
pediu ajuda e acionou a PM.

Afogamento
O 5º DP de Rio Preto vai 

investigar as causas da morte 
da estudante B.M.J., 17. Ela 
deu entrada no Hospital de 
Base, domingo, após se afogar 
em uma lagoa na Vila Azul.
Colaborou – Sarah BELLINE – 

EM CASA NOTURNA

Agente penitenciário acusa  
segurança de agressão

Um agente penitenciário, 
de 41 anos, registrou queixa de 
agressão contra um segurança 
de casa noturna, localizada na 
avenida Bady Bassitt, em Rio 
Preto, na noite deste domin-
go, 27. 

À PM, ele contou que quis 
sair rapidamente do local para 
ver sua motocicleta estacio-
nada na rua e que voltaria em 
seguida, mas que o acusado 
não deixou e o agrediu. 

O gerente da casa noturna 
alegou para a guarnição que o 

homem teria pulado a grade da 
área de fumantes e os seguran-
ças imaginaram que iria sair 
sem pagar, momento em que 
o trouxeram para dentro do 
estabelecimento para efetuar 
o pagamento da conta e solici-
taram que se retirasse do local 
na sequência. 

De acordo com o funcioná-
rio, a vítima não foi agredida 
e o corte em seu rosto foi cau-
sado quando os seguranças 
tiveram que usar força mo-
derada para conter o cliente.

Divulgação PRF

Cláudio Lahos
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Gravidez na adolescência é tema 
de roda de conversa na CCJ

EDUCAÇÃO SEXUAL 

O encerramento se deu em roda de conversa sobre os temas Gravidez Precoce e Doenças Sexualmente Transmissíveis

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

TERCEIRA IDADE

Projeto Trilhando a Longevidade Ativa 
realiza live de carnaval para idosos

O projeto Trilhando a Lon-
gevidade Ativa, executado pela 
Associação Damas de Caridade 
em parceria com a Secretaria 
da Assistência Social (Semas) e 
Conselho dos Direitos do Idoso 
(CMDI) de Rio Preto, realizou 
na sexta-feira (25) a live de 
carnaval “Unidos do Trilhan-
do”, para grupos de idosos 
frequentadores do projeto. 

O evento durou 2 horas e 
foi transmitido ao vivo pela 
página do Facebook e canal do 
Youtube do Lar de Fátima, com 
início às 14h. 

A iniciativa visa o resgate 

da cultura do carnaval, através 
desses momentos pensados 
para inclusão, fortalecimento 
e empoderamento dos idosos 
que passaram por um longo 
período de isolamento social 

Tratar varizes
a laser tem 
recuperação 
mais rápida 

As varizes não são ape-
nas um incômodo estético. 
Elas podem causar dor, 
desconforto, inchaço e até 
feridas. Segundo dados da 
Sociedade Brasileira de An-
giologia e de Cirurgia Vas-
cular, esse problema afeta 
38% da população adulta 
brasileira, sendo encontrada 
em 30% dos homens e 45% 
das mulheres.

O levantamento ainda 
aponta que, quanto mais 
idoso, maior a prevalência. 
70% das pessoas acima dos 
70 anos podem ter varizes.

Com o avanço da me-
dicina e da tecnologia, em 
alguns casos, não é mais 
necessário realizar procedi-
mento cirúrgico para acabar 
com esse problema. Hoje 
em dia já é possível realizar 
o tratamento totalmente de 
forma indolor, rápida e sem 
a necessidade de repouso.

Em Rio Preto, o cirurgião 
vascular Gustavo Marcatto 
atende realiza o tratamento 
de varizes a laser, sem a ne-
cessidade de repouso após a 
operação. Os procedimentos 
costumam durar de uma 
hora a uma hora e meia e já 
rendeu ao médicos clientes 
famosas como Andressa 
Suita, Natalia Toscano e 
Debora Secco.

“O tratamento elimina 
com o laser as varizes atra-
vés de uma reação térmica. 
Atravessando a pele, o laser 
queima aquela estrutura da 
variz que é a veia doente. 
Isso faz com que organismo 
reabsorva as varizes. O tra-
tamento pode ser feito para 
todos os caso”, diz o médico.

Estudo feito nos Estados 
Unidos mostra sucesso de 
inibidores de enzima no tra-
tamento da Covid-19, o que 
anima especialistas..

E pesquisa da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), a inva-
são da Rússia na Ucrânia deve 
afetar o Brasil em pelo menos 
três canais: combustíveis, ali-
mentos e câmbio. 

Notas

Os casos de infecção e rein-
fecção do coronavírus nos 
primeiros dias de 2022 têm 
disparado no mundo todo.

Prezando pela seguran-
ça e saúde de todos, Bruno 
Arias, Diretor Operacional e 
Engenheiro Químico da Dux 
Grupo, fala sobre desinfecção, 
higienização e cuidados de 
prevenção ao coronavírus no 
ambiente escolar, e que podem 
ser eficazes na diminuição da 
contaminação.

“Todo cuidado é impor-
tante para a diminuição do 
contágio e circulação do vírus, 

NAS ESCOLAS

Especialista fala como 
prevenir coronavírus

por isso, as escolas devem 
ficar atentas e seguir à risca 
os protocolos de segurança, 
principalmente se tratando de 
desinfeção e higienização das 
áreas comuns”, comenta. 

Como é o caso das escolas, 
que desde o fim de 2021, abri-
ram as portas para receberem 
os alunos nas aulas presenciais.

“O intuito é conter o avanço 
do vírus da Covid-19 e garantir 
a segurança sanitária dos locais 
em que os alunos são recebi-
dos. Este é um trabalho que, 
com certeza, é feito desde o 
início da pandemia e necessita 
ser intensificado para conter um 
novo avanço”, diz.

Cuidado com cornavírus nas escolas

Da REDAÇÃO

Vinicius LIMA

Andressa ZAFALON 

ALIMENTAÇÃO

Faça um lanche escolar 
do filho mais saudável

Para as crianças, o momento 
de volta às aulas pode ser a 
oportunidade ideal para reto-
mar a boa alimentação ou, até 
mesmo, iniciar um processo 
de reeducação alimentar.  
De acordo com Bruna Noguei-
ra, consultora em nutrição Da 
Associação Brasileira das In-
dústrias de Biscoitos, Massas 
Alimentícias e Pães & Bolos 
Industrializados (ABIMAPI) a 
composição do lanche infantil 

deve conter uma fonte de car-
boidratos, de proteínas e de 
vitaminas e minerais. “Outro 
ponto que não deve ser colo-
cado de lado é a hidratação, 
principalmente com as altas 
temperaturas do verão. É fun-
damental incluir uma garrafi-
nha de água na lancheira da 
criança”, destaca. 
“Cuidado com os excessos de 
doces e refrigerantes. Eles 
podem ser consumidos, mas 
com moderação”, afirma a es-
pecialista.

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que apli-
cou 1.909 doses da vacina con-
tra Covid-19 no último sábado 
(26). Na ocasião, foram aber-
tos três pontos de imunização 
para as crianças de 5 a 11 anos 
e um para adultos. 

Dentre as doses aplicadas, 
1.184 foram em crianças, sendo 
515 recebendo a primeira dose 
e 669 a segunda. Com isso, 
Rio Preto contabiliza 22.660 
crianças vacinadas, com cerca 
de 63% de cobertura. Já as 
crianças que já tomaram a 
segunda dose somam 3.614, 

CONTRA COVID

1,9 mil vacinados sábado; 
maior parte crianças

o equivalente a apenas 50% 
das 7.206 crianças agendas na 
última semana. 

Já o número de doses em 
adultos foi de 725, sendo 27 
em primeira dose, 75 de se-
gunda dose e 623 da tercei-
ra. No último balanço divul-
gado pela Saúde, Rio Preto 
registrava 20.985 faltosos 
de segunda dose e 115.909 
de terceira. Segundo os da-
dos do Vacinômetro, o mu-
nicípio já aplicou 1.052.934 
doses, sendo 429.043 na 
primeira etapa, 392.413 na 
segunda, 218.894 na ter-
ceira e 12.584 doses únicas. 
A vacinação contra a Covid-19 

Saúde vacinou 1,9 mil pessoas entre adultos e crianças no sábado

Vinicius LIMA

Andressa ZAFALON 

devido à pandemia de Co-
vid-19. 

Na oportunidade, a secre-
tária Helena Marangoni des-
tacou a importância de inicia-
tivas como essa. “A pandemia 

nos trouxe alguns desafios, 
mas existem as oportunidades, 
e estamos nos reinventando 
cada vez mais para aproveitar 
cada uma delas, como no caso 
das lives aos idosos”, comen-
tou. 

A programação garantiu 
a animação do público com 
música ao vivo, marchinhas de 
carnaval, passistas de escola de 
samba, concurso de fantasia, 
sorteio de brindes e a parti-
cipação ao vivo dos grupos 
frequentadores. 

Cerca de 300 idosos parti-
ciparam presencialmente em 
alguns dos espaços que execu-
tam as oficinas do projeto.

Secretária agradeceu a parceria e promoção do evento

A Secretaria de Assistência 
Social (Semas) de Rio Preto, 
por meio do Centro de Con-
vivência da Juventude (CCJ), 
encerrou na última semana 
as atividades da Semana de 
Prevenção da Gravidez na 
Adolescência - celebrada de 1 
a 8 de fevereiro, em parceria 
com o Complexo de Doenças 
Crônicas Transmissíveis. O 
encerramento se deu em roda 
de conversa sobre os temas 
Gravidez Precoce e Doenças 
Sexualmente Transmissíveis 
(DSTs). 
O encontro foi destinado aos 
grupos do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de 
Vínculos do CCJ e dos CRAS 
– Centro de Referência de As-
sistência Social, que são ado-
lescentes de 15 a 17 e jovens 
de 18 a 29 anos. 
Para a secretária de Assistên-
cia Social Helena Marangoni 
é fundamental trabalhar o as-
sunto com os grupos jovens. 
“Temos que conversar com 
eles sobre esses temas tão 
delicados e que muitas vezes 
acabam não sendo discuti-
dos, por isso, o CCJ organiza 
encontros, visando colocar 
em pauta as vivências dos 
grupos para esclarecimentos. 
Assim, estabelecendo tam-
bém um vínculo de confiança 
entre nossa equipe técnica e 
frequentadores do serviço, e 
priorizando a escuta e orien-
tação aos jovens”, afirmou. 
A psicóloga Letícia Dutra, do 
Complexo de Doenças Crô-
nicas Transmissíveis e coor-
denadora do Programa de 
Prevenção para Adolescentes,  
abordou as ISTs (Infecção Se-
xualmente Transmissíveis) e 
gravidez precoce, esclarecen-
do dúvidas que foram men-
cionadas pelos jovens anoni-
mamente ao longo da semana 
por meio de uma caixa de per-
guntas disponibilizada no es-
paço.
“É de extrema importância fa-
lar sobre esses assuntos para 
propiciar reflexão e quem 
sabe mudança de comporta-
mento. A partir do momento 
que a gente fala sobre as con-
sequências, preparo emocio-
nal, físico e financeiro ao ter 
um filho, temos o objetivo de 
refletir sobre a responsabi-
lidade de uma gravidez pre-
coce”, comentou a psicóloga. 

Para a secretária de As-
sistência Social Helena 
Marangoni é fundamen-
tal trabalhar o assunto 
com os grupos jovens
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Peixei tem novo técnico
O treinador argentino Fabian Bustos 
chegou ao Santos nesta segunda-feira 
e assinou por dois anos com o Peixe

De volta ao time
O zagueiro Gustavo Gómez se recu-
perou da Covid  e é reforço no jogo de 
volta da Recopa contra Athletico-PR. 

O treinador argentino Fabian Bustos 
chegou ao Santos nesta segunda-feira 
e assinou por dois anos com o Peixe

Mirassol estreia contra Grêmio jogando 
pela classificação e por R$ 620 mil

COPA DO BRASIL

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Mirassol estreia na Copa 
do Brasil nesta terça-feira 
(1) contra o Grêmio. O duelo 
será em jogo único, com o 
Leão tendo como vantagem 
poder jogar em seu estádio. 
Já o Tricolor tem a vantagem 
do empate para avançar para 
próxima fase. Se conseguir a 
classifi cação, o Mirassol garan-
te uma premiação de R$ 620 
mil da CBF. 

Essa será segunda partici-
pação do Leão na competição. 
No ano passado, por conta da 
pandemia, a equipe da região 
foi obrigada a mandar o jogo 
contra o Red Bull Bragantino 
no Espírito Santo, onde foi 
superada por 3 a 2. O técnico 
Eduardo Baptista destacou que 
passar de fase é importante, 
pois o dinheiro possibilita a 
formação de uma equipe mais 
forte para a Série C 

“A gente sabe que o Miras-
sol tem orçamento muito bom 
para o Campeonato Paulista, 
onde consegue montar um 
time muito forte e guardar 
uma parte para a Série C, mas 
o projeto do Mirassol é subir 
para a Série B e é necessário 
um pouco mais. Aqui não 
temos grandes investidores, 
nenhum amiguinho que colo-

ca dinheiro, aqui é o trabalho 
do Mirassol, então para subir 
depende muito desse aporte 
fi nanceiro da Copa do Brasil”, 
comentou.

Dúvidas
O atacante Zeca, que sen-

tiu câimbras no jogo contra a 
Ponte Preta e o volante Luís 
Oyama com um incomodo na 

coxa são dúvidas para o jogo 
contra o jogo.  Baptista ainda 
falou sobre a necessidade do 
Mirassol buscar a vitória, já 
que o empate classifica os 
gaúchos.

Time forte
“O Grêmio é um time forte, 

desde o Mancini tem sido um 
time reativo, tendo o contra-

-ataque como seu ponto mais 
forte. Eles tem pontas rápidos, 
volantes que chegam na área, 
um centroavante que é um dos 
melhores do país. Temos que 
manter a nossa postura e ter 
atenção ao fazer o simples”, 
comentou.

No fi m de semana, o Tri-
color foi alvo de um ataque 
antes do clássico contra o 

Internacional, quando torce-
dores arremessaram pedras 
no ônibus da equipe. O volante 
Villasanti acabou ferido e o 
jogo foi adiado. Para Eduardo, 
do ponto de vista desportivo, 
a única desvantagem é que 
o Grêmio estará descansado 
para o duelo. O treinador tam-
bém fez críticas aos ataques 
que atletas e comissão técnica 
tem sofrido pelo Brasil nas 
últimas semanas.

“O ataque que o Grêmio so-
freu impacta no futebol brasi-
leiro, é uma vergonha para to-
dos nós. A gente fi ca esperando 
uma punição. Isso impacta na 
vida de todo mundo, você não 
sentir seguro, seja como atleta 
ou membro de comissão e ser 
agredido. Nos últimos 10 dias 
tivemos atentados a vida, pare-
ce que no futebol pode agredir, 
atirar bomba, atirar. A punição 
parece que só vai vir quando 
morrer alguém”, afi rmou.

De saída
Depois do jogo contra a 

Ponte Preta no último fi m de 
semana, Eduardo Baptista 
confi rmou que já está acertado 
para treinar o Juventude. A sua 
liberação do Mirassol ainda 
não foi definida, mas pode 
ocorrer depois do jogo desta 
terça na Copa do Brasil. Outra 
possibilidade é o treinador 
fi car até o fi m do Paulistão e 
depois assumir a equipe de 
Caxias do Sul.

O Mirassol estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira (1) contra o Grêmio;  classificação vale premiação de R$ 620 mil da CBF

No ano passado, por 
conta da pandemia, 
a equipe foi obriga-
da a jogar contra o 
Red Bull Bragantino 
no Espírito Santo, 
perdeu de 3 a 2

Leo Roveroni  Agência Mirasso

D
ivulgação

Mesmo sem os principais 
jogadores, o Palmeiras mante-
ve a invencibilidade no Paulis-
tão ao empatar sem gols com a 
Inter de Limeira, na tarde deste 
domingo (27), no Major Levy 
Sobrinho, pela nona rodada 
do estadual

Com 17 pontos, o Palmeiras 
é o líder isolado do Grupo C 
mesmo com duas partidas a 
menos que Mirassol, Ituano e 
Botafogo. Ainda ameaçada de 
rebaixamento, a Inter de Li-
meira não vence há cinco jogos 
e está na terceira colocação do 
Grupo A, com oito pontos.

Com um time alternativo, 
o Palmeiras não fez um bom 

PALMEIRAS

Reservas empatam com Inter de Limeira
primeiro tempo e praticamente 
não assustou Lucas Frigeri. Já 
a Inter de Limeira marcou em 
cima e só não foi para o interva-
lo em vantagem no placar por-
que parou em Marcelo Lomba.

O jogo
Logo no primeiro minuto, o 

goleiro palmeirense fez milagre 
ao defender cabeçada de Ma-
theus Mancini no chão. Depois, 
Lomba espalmou fi nalização de 
Lima. Um dos artilheiros do 
Paulistão, Ronaldo também le-
vou perigo em chute que passou 
raspando a trave.

O Palmeiras voltou sem mu-
danças do intervalo, mas com 

outra postura. Rafael Navarro 
recebeu nas costas da defesa 
e cruzou rasteiro para Wesley, 
que não alcançou. Aos 18 minu-
tos, Deyverson fi nalizou e Lucas 
Frigeri segurou sem dar rebote.

A partida fi cou morna, com 

o Palmeiras tendo mais a posse 
de bola, mas pouco criando. 
Aos 41, Rafael Navarro foi lan-
çado por Giovani e ganhou a 
dividida de Lucas Frigeri, mas 
Rodolfo Filemon tirou para 
escanteio.

Os dois times voltam a cam-
po no próximo domingo (6), 
pela décima rodada. A Inter de 
Limeira enfrenta o Novorizon-
tino, às 18h30, no Jorge Ismael 
de Biasi, em Novo Horizonte, e 
o Palmeiras recebe o Guarani, 
às 16 horas, no Allianz Parque, 
em São Paulo. Antes disso, o 
alviverde recebe o Athletico-
-PR para o jogo de volta da 
Recopa na quarta-feira (2).

DO RED BULL

Timão ganha e fica perto da classificação

Sob olhares do técnico por-
tuguês Vitor Pereira, o Corin-
thians contou com a estrela de 
Gustavo Silva para ganhar do 
Red Bull Bragantino, por 1 a 0, 
na manhã deste domingo (27), 
na Neo Química Arena, pela 
nona rodada do Paulistão. 

Invicto há cinco partidas, 
o Corinthians é o líder isolado 
do Grupo A, com 17 pontos, e 
pode confi rmar a classifi cação 
ainda nesta rodada. Para isso 
acontecer, Água Santa e Inter 
de Limeira precisam perder 
para São Paulo e Palmeiras, 
respectivamente. 

O Red Bull Bragantino vol-
tou a perder depois de duas 

vitórias seguidas, mas segue 
tranquilo na liderança do Gru-
po D, com 16 pontos, muito 
perto das quartas de fi nal.

Mauro Horita

PAULISTÃO

Em jogo de quatro gols, 
Santos empata com 
lanterna Novorizontino

O interino Marcelo Fer-
nandes irá entregar o Santos 
em um momento tenso para 
o novo técnico Fábian Busto. 
Isso porque, na noite deste 
domingo (27), em jogo válido 
pela nona rodada do Paulistão, 
depois de fi car duas vezes na 
frente do placar, o time alvine-
gro fi cou no empate por 2 a 2 
com o lanterna Novorizontino, 
em plena Vila Belmiro. 

Com o resultado, o Santos 
está fora da zona de classifi -
cação do Grupo D, na terceira 
colocação com dez pontos. A 
pontuação é a mesma do Santo 
André, mas o time praiano fi ca 
atrás nos critérios de desempa-

te. Já o Novorizontino segue 
na lanterna geral do estadual 
com apenas três pontos em 
nove jogos.

Bob Paulino

Palmeiras manteve a invencibilidade no Paulistão ao empatar sem gols

 Apesar do forte calor, a 
partida começou movimentada 
e o Red Bull Bragantino quase 
abriu o placar aos cinco minu-

tos. Luan Cândido arriscou de 
fora da área, a bola desviou no 
meio do caminho e Cássio, que 
já estava caído, conseguiu se re-
cuperar, mandando para escan-
teio. A resposta do Corinthians 
veio em fi nalização de Renato 
Augusto. Cleiton espalmou.

O ritmo da partida caiu no 
segundo tempo até por causa 
do cansaço dos jogadores. O 
placar fi nalmente foi aberto aos 
35 minutos. Gustavo Silva, que 
havia acabado de entrar, não 
desperdiçou rebote do goleiro 
após chute de Willian. 

O Corinthians volta a campo 
no sábado (5), quando faz o 
clássico contra o São Paulo, às 
16h, no Morumbi. No domingo 
(6), o Red Bull Bragantino rece-
be o Botafogo

da REDAÇÃO

O Corinthians volta a campo no sábado

Mesmo sem os prin-
cipais jogadores, o 
Palmeiras manteve 
a invencibilidade no 
Paulistão ao empa-
tar sem gols com a 
Inter de Limeira

Denny Cesare
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Financiamento cai e venda 
de imóveis usados reduz 
28,7% em Rio Preto

As vendas de imóveis usa-
dos tiveram queda expressiva 
em janeiro na região de Rio 
Preto depois de terem crescido 
54,43% em dezembro. Uma 
pesquisa feita pelo Conselho 
Regional de Corretores de 
Imóveis do Estado de São Pau-
lo (CreciSP) com 44 imobiliá-
rias e corretores de 12 cidades 
apurou que o volume de casas 
e apartamentos vendidos foi 
28,79% menor que o do último 
mês do ano passado.

“A relação é quase sempre 
direta: quando o financiamen-
to bancário encolhe, leva junto 
a venda de imóveis, especial-
mente os usados, que depen-
dem exclusivamente do esfor-

ço pessoal dos interessados e 
de sua capacidade financeira 
para conseguir o empréstimo”, 
afirmou José Augusto Viana 
Neto, presidente do CreciSP.

Sua avaliação é amparada 
nos números das pesquisas 
que o CreciSP tem feito regu-
lamente na região. Em dezem-
bro, 38,33% das vendas foram 
feitas com financiamento de 
bancos públicos e privados. 
Em janeiro, o percentual bai-

xou para 28,57%. “Essa que-
da de 10 pontos percentuais 
significa que muitas famílias 
não puderam ter acesso à casa 
própria por falta de crédito, 
o que se espera que seja re-
vertido nos próximos meses”, 
acrescentou Viana.

Em Rio Preto e em outras 
11 cidades, as 44 imobiliárias 
e corretores consultados pelo 
CreciSP venderam em janei-
ro mais casas (66,67%) do 
que apartamentos (33,33%) 
com perfil construtivo mais 
simples, standard (55,56%), 
e localizados em bairros de 
periferia (58,82%) e de regiões 
nobres (41,18%).

A maioria das casas ven-
didas tem dois dormitórios 
(62,5%), área útil entre 51 e 
100 metros quadrados (37,5%) 
e até 50 m2 (37,5%) e uma 
(37,5%) ou duas vagas de ga-
ragem (37,5%).

No segmento de aparta-
mentos, os mais vendidos têm 
três dormitórios (83,33%), 
duas  vagas  de  garagem 
(66,67%) e área útil média 
variando entre 101 e 200 me-

tros quadrados (50%), de 51 a 
100 m2 (33,33%) e até 50 m2 
(16,67%).

Em contraste com a queda 
de vendas, a locação de resi-
dências cresceu 24,59% em 
janeiro frente a dezembro em 
Rio Preto e região, centrada 
mais em casas (88,89% do 
total) do que em apartamentos 
(11,11%).

Os imóveis mais alugados 
- 55,55% dos novos contratos 
– têm aluguel mensal médio de 
até R$ 1 mil e se distribuem por 
bairros de periferia (56,25%), 
centrais (25%) e de regiões 
nobres (18,75%). A maioria 
(53,85%) é do padrão constru-
tivo médio.

As imobiliárias e correto-
res consultados pelo CreciSP 
informaram que as casas alu-
gadas têm três dormitórios 
(50%), dois (37,5%) ou um 
(12,5%) e área útil que varia 
de 51 a 100 metros quadrados 
(75%), de 101 a 200 m2 (12,5%) 
e com até 50 m2 (12,5%). 
Metade delas tem uma vaga 
de garagem, 37,5% têm uma 
e 12,5% não têm nenhuma. 

Guerra entre Rússia e Ucrânia pode 
impactar inflação e PIB no Brasil

A invasão da Ucrânia por 
tropas russas pode produ-
zir impactos econômicos a 
mais de 10 mil quilômetros 
de distância. O Brasil pode 
sentir os efeitos do confli-
to por meio de pelo menos 
três canais: combustíveis, 
alimentos e câmbio. A ins-
tabilidade no Leste europeu 
pode não apenas impactar 
a inflação como pode resul-
tar em aumentos adicionais 
nos juros, comprometendo o 
crescimento econômico para 
este ano ao reduzir o espaço 
para a melhoria dos preços e 
do consumo.

Segundo a pesquisa Son-
dagem da América Latina, 
divulgada nesta semana pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), as turbulências na 

Ucrânia devem agravar as 
incertezas que pairam sobre a 
economia global nos últimos 
meses. No Brasil, os impac-
tos deverão ser ainda mais 
intensos. Uma das razões é 
a exposição maior aos flu-
xos financeiros globais que o 
restante da América Latina, 
com o dólar subindo e a bolsa 
caindo mais que na média do 
continente.

A própria pesquisa, que 
ouviu 160 especialistas em 15 

A própria pesquisa, 
que ouviu 
160 especialistas 
em 15 países, 
constatou a 
deterioração do 
clima econômico

países, constatou a deteriora-
ção do clima econômico. Na 
média da América Latina, o 
Índice de Clima Econômico 
caiu 1,6 ponto entre o quarto 
trimestre de 2021 e o primeiro 
trimestre deste ano, de 80,6 
para 79 pontos. No Brasil, o in-
dicador recuou 2,8 pontos, de 
63,4 para 60,6 pontos, e apre-
sentou a menor pontuação 
entre os países pesquisados.

Grande parte da queda 
atual deve-se ao Índice de 

Situação Atual, um dos com-
ponentes do indicador, que 
reflete o acirramento das ten-
sões internacionais e o encare-
cimento do petróleo no início 
de 2022. O outro componente, 
o Índice de Expectativas, con-
tinuou crescendo, tanto no 
continente como no Brasil, 
mas a própria FGV adverte 
que o indicador que projeta 
o futuro também pode dete-
riorar-se caso o conflito entre 
Rússia e Ucrânia se prolongue. 

INTERNACIONAL

ALIMENTOS

Comerciantes 
projetam aumento  
de até 30% na 
venda de peixes 
na quaresma

A quaresma tem início nesta 
Quarta-Feira de Cinzas, dia 
2 de março. Neste período é 
comum que muitos católicos 
deixem de consumir carne 
vermelha até a Páscoa. Com 
isso, a demanda por carne 
branca, principalmente a de 
peixe, tende a crescer neste 
período. 
Proprietário da peixaria Santa 
Marcelina no bairro Vila Elvi-
ra em Rio Preto, Augusto Cha-
ves Cardoso Martins projeta 
um aumento de até 30% nas 
vendas deste ano. De acordo 
com ele a tilápia e merluza 
são os peixe mais procurados 
pelos consumidores. 
”Geralmente temos uma pro-
cura grande após o Carnaval 
e na Sexta-Feira Santa e es-
peramos que tenha um au-
mento de 30% nesse período. 
Geralmente são os idosos que 
compram mais na quaresma e 

o pessoal que não tem hábito 
de comer peixe no dia a dia”, 
afirmou Augusto. 
A vendedora autônoma Dalila 
de Oliveira Martins trabalha 
revendendo peixes há três 
anos e acredita que o ano de 
2022 será melhor do que no 
ano passado em termos de 
venda. A expectativa é de um 
aumento de 15% 
“No final de 2021 as vendas 
caíram bastante, teve muito 
aumento nos preços, então 
assustou o consumidor. Eu 
como revendedora também 
me assustei, mas o pessoal foi 
acostumando e voltou agora 
no início de janeiro com força 
a comprar em quantidades 
maiores”, explicou Dalila. 
Segundo a vendedora, sal-
mão e bacalhau deverão são 
os mais procurados neste 
período. A Apas (Associação 
Paulista de Supermercados) 
também confirmou que es-
pera um aumento nas vendas 
de peixes, mas não informou 
nenhuma estimativa.  A qua-
resma vai até o dia 14 de abril. 

POLÍCIA CIVIL

Edital para contratação 
de 250 delegados

A Polícia Civil lançou um 
edital para a contratação 250 
delegados de polícia que irão 
atuar em diversas regiões do 
Estado. As inscrições estarão 
abertas a partir das 10 horas 
do dia 21 de março até 23h49 
de 28 de abril ano e terão que 
ser realizadas, exclusivamente, 
pelo site da Fundação Vunesp. 
O valor da taxa é de R$ 105,50.

Certame
O novo certame foi publica-

do no Diário Oficial do Estado 
(DOE) e pode ser conferido na 
íntegra no caderno Executivo 
I, seção Concursos, a partir da 
página 172.  As vagas tinham 
sido autorizadas conforme 
despachados do governador 
em 2019 e 2021, Do total, 5% 
delas são destinadas, conforme 
a lei, às pessoas com defici-

ência.
A classificação obtida no 

curso de formação técnico-
-profissional determinará a 
ordem da escolha das va-
gas nas unidades do Estado. 
 

As vendas de imóveis usados tiveram queda expressiva em janeiro na região de Rio Preto

           A relação 
é quase sempre 
direta: quando o 
financiamento 
bancário encolhe, 
leva junto a ven-
da de imóveis

Augusto Viana,
presidente Creci

“

“

O Brasil pode sentir os efeitos do conflito

Augusto Chaves Cardoso projeta um aumento de até 30% nas vendas

Divulgação

Reuters

Todos os apartamentos 
alugados têm três dormi-
tórios, duas vagas de ga-
ragem e área útil entre 101 
e 200 metros quadrados

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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Em pleno Carnaval, o governador João Dória aproveitou o interregno po-
lítico, para discutir entre aliados o futuro de cada um, inclusive o dele, do 
seu vice governador Rodrigo Garcia, do presidente do PSDB Bruno Araújo e 
José Luiz Datena que será candidato ao Senado.

Neide Guareschi e Márcia Lima, presidente do Consórcio Red Velvet, em clima de Carnaval

Em clima de Carnaval na reunião do Consórcio Red Velvet, Nei-
de Guareschi e Rosângela Pardo

As integrantes do Consórcio RED VELVET em primeira reunião com o tema CARNAVAL, na linda 
residência de Rosângela Pardo.  Neide Guareschi e Rosângela receberam as amigas convidadas   

#DIÁRIODOBOB 

CARLA LEMOS
e Anselmo Assunção estão aproveitan-
do o final de semana prolongado de 
Carnaval, em Praia Brava, Norte Da Ilha 
em Floripa (Florianópolis).   

GUILHERME
Martinelli Tadei, ao lado da esposa, está 
aproveitando o feriadão carnavalesco 
para curtir a natureza e aventuras nas 
trilhas e cachoeiras em Monte Verde.

O MÉDICO
Ivan Rollemberg Filho está com sua 
família em clima de pescaria neste 
feriadão de Carnaval, em Ouroeste.

NIVER NA PRAIA
Mirthes Borges, ao lado do marido Os-
valdo, festejou mais um aniversário, no 
domingo de Carnaval, com família, sol, 
verão, mar em Riviera De São Lourenço. 

SORROCHE
Neto e Sônia Villanova Sorroche, mais 
o filho, Rogério e esposa Karina Poloni, 
estão na baixada santista Itanhaém, 
Litoral Sul, na residência de veraneio 
neste feriado de Carnaval.

DR. NILTON CARLOS
Spinola Machado, cardiologista, e o 
médico Sérgio Crivelin, Oftalmologista, 
foram os aniversariantes deste final de 
semana de Carnaval, recebendo muitos 
cumprimentos. Aquele abraço! 

ALINE COLOMBO
Ivan Rollemberg Filho está com sua 
família em clima de pescaria neste 
feriadão de Carnaval, em Ouroeste.

NIVER NA PRAIA
Mirthes Borges, ao lado do marido Os-
valdo, festejou mais um aniversário, no 
domingo de Carnaval, com família, sol, 
verão, mar em Riviera De São Lourenço. 

AMIGUINHOS
e familiares marcaram presença na bonita 
festa de aniversário de Maria Antonella, pre-
parada pelos papais Regiane Assumpção e 
Alexandre Mano, criador de cavalos de raça.

ACONTECEU
o lançamento da programação do 
Janeiro Brasileiro da Comédia – edição 
2022, que será de 19 à 27 de março.

EM BREVE
em Rio Preto, showzaço “Novas Histó-
rias”, da requisitada dupla Henrique & 
Juliano, no Vila Imperial.

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

Pérola do dia

Paz na terra aos homens de boa vontade. Era pra 
ser hoje uma terça feira gorda de carnaval, mas estamos em 
guerra, começando mais um mês de março com esperança 
de paz, afi nal, no dia 19, Rio Preto comemora 170 anos e tere-
mos o direito de festejar. Não custa nada avisar. A vacinação 
contra a Covid 19 que fi cou detida durante o carnaval, volta 
a ser aplicada nesta quarta-feira de cinzas. Transmissão ao 
vivo. A Rádio Interativa FM vai ser a emissora ofi cial para a 
transmissão da Santa Missa de posse do novo bispo dioce-
sano de Rio Preto Dom Antônio Emidio Villar, 64 anos, 
nascido em São Sebastião do Paraíso, no dia 14 de novembro 
de 1957. Marque na agenda. No dia 2 de abril, seis meses 
antes das eleições, é data-limite para que todas as candidatas 
e candidatos tenham domicílio eleitoral na circunscrição em 
que desejam disputar as eleições com a fi liação deferida pelo 
partido que pretendem concorrer. Presidente da Repúbli-
ca, governadoras ou governadores de Estado e prefeitas 
ou prefeitos que pretendam concorrer a outros cargos em 
2022 têm até esta data para renunciar aos respectivos man-
datos. Não é segredo. O SBT está a venda. Difícil é encontrar 
um comprador. O valor de US$ 1 bilhão é avaliado como alto 
demais, e as incertezas em torno de Silvio Santos e suas brus-
cas mudanças de estratégia tornam as conversas ainda mais 
complexas. Tudo combinado. Rodrigo Garcia, pré-candidato 
ao governo Paulista, contabiliza em seu mapa eleitoral o 
apoio de cerca de 80% dos prefeitos do estado:- são mais de 
500 de um total de 645 municípios. Suposição bélica. Se o 
Brasil fosse convidado para participar da guerra entre Rússia 
e Ucrânia ou em alguma batalha futura, caberia unicamente à 
UNIÃO declarar essa vontade. Nenhuma outra autoridade, 
seja ela municipal ou estadual, tem a mesma competência 
para gerar a ordem. Mas, o presidente não pode tomar a de-
cisão sozinho, tendo que enviar uma requisição ao Congresso 
Nacional. Ainda bem! Fora do contexto. Uma atração, sem ser 
da linha sertaneja, chama a atenção de quem gosta do som do 
DJ ALOK. A apresentação consta na programação do dia 21 de 
abril. Ganha e perde. Depois de sorrir muito, quem comprou 
ações do Magazine Luiza respira com difi culdade na UTI 
da economia. Nos últimos 12 meses os papeis da MAGALU ti-
veram uma queda de 75%. Quem ganha fácil também perde 
fácil. Dentro do Fórum. O movimento no entorno do prédio 
da Justiça, onde o Fórum funciona no centro da cidade, volta 
com expediente na segunda feira. Ponto e basta!

ROBERTO
TOLEDO

A GUERRA É UM LUGAR ONDE JOVENS QUE NÃO 
SE CONHECEM, E NÃO SE ODEIAM, SE MATAM 

ENRE SÍ, POR DECISÃO DOS VELHOS QUE NÃO SE 
CONHECEM, SE ODEIAM, MAS NÃO SE MATAM.

Sorria, beba muita 
água e seja feliz!

Em Nova York
O advogado Gabriel Delbem Bellon, fi lho da requisitada dermatologista 

Dra. Miriam Delbem Bellon e do empresário Alaércio Bellon, zarpou na 
última sexta-feira para Nova York, onde fi ca hospedado durante 10 dias 
na residência do seu primo Eduardo Silveira Pereira. 

Ar puro da fazenda

Artes marciais

O empresário e pecuarista Eudes Rogero e Solange, mais as fi lhas, Maria 
Carolina e Luize, preferiram descanso total na fazenda, neste Carnaval, 
para detalhar os preparativos do casamento da fi lha Luize, na segunda 
semana de setembro. 

A Associação Matsumi, academia de artes marciais mais tradicional 
de Rio Preto, comandada pelos irmãos Fuscaldo, recebeu no domingo, 
em grande evento da Federação Paulista de Judô, mais de 40 judocas. O 
presidente da Federação, Alessandro Panitz Puglia, participou do encon-
tro, além o Delegado da 6º Delegacia Regional de Judô da Araraquarense, 
Fabio de Almeida Feltrim.

Chá revelação

Sol e mar

Enseada Azul

Foi na tarde do último sábado, na residência de sua mãe, Mara Pe-
reira, no Condomínio Damha 5, que Bárbara Azem Caran, casada com o 
empresário Tiago Azem, realizou o Chá Revelação para descobrir o sexo 
do bebê.  Será uma menina, e a fi lha, herdeira, receberá o nome de Júlia.

O médico Paulo Colombo e a cirurgiã 
dentista, Hélide Borduqui Colombo foram 
com a família comemorar o aniversário do 
fi lho, Dr. Eduardo Borduqui Silva Colombo, 
no domingo de Carnaval, curtindo as maravi-
lhas das praias de Riviera De São Lourenço.

Em clima de Carnaval com todos da famí-
lia e primos, o empresário Reinaldo Lobanco 
e Maria Thereza estão em relax total em sua 
aconhegante casa de veraneio, no Condomí-
nio Enseada Azul 1, em Fronteira. 


