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Lei que obriga seguro de carro 
na Área Azul é promulgada
O presidente da Câmara promulgou a lei como consta no Diário Oficial do último sábado, 26, após veto ser derrubado. POLÍTICA  Pág.3

ESPORTE

Rio Preto Rugby se 
prepara para o Paulista

Fundado em 2014, o Rio 
Preto iniciou disputando 
a Série D estadual até se 
consagrar vice-campeão em 
2018. No ano seguinte, o 
time se consagrou campeão 
da Série C ao bater Ribeirão 

Preto por 23 a 16. Para essa 
temporada, a Federação 
Paulista unificou as Séries A 
e B, com menos jogos, já que 
várias equipes perderam 
atletas e precisam se rees-
truturar. ESPORTES  Pág.6

POLÍCIA

COVID 19

Marido 
esfaqueia 
e padrasto
agride jovem

MESMO LADRÃO

Motorista de 
ônibus é
assaltado 
pela 2ª vez

Uma briga de casal, no 
Jardim Santo Antônio, na 
Região Norte de Rio Preto, 
na madrugada desta terça-
-feira, 1, terminou com a 
mulher, de 38 anos, inter-
nada em estado grave no 
Hospital de Base Em outro 
caso um pintor denunciou 
que sua sobrinha, de 12 
anos, está sendo vítima de 
maus-tratos por parte do 
padrasto. CIDADES Pág.4

Um motorista de ônibus, de
54 anos, foi assaltado nesta 
segunda-feira, 28, em Rio
Preto. É o quarto caso dessa
natureza registrado no Plan-
tão Policial e a segunda vez
que a vítima é roubada pelo
mesmo bandido Ao parar 
o ônibus e o criminoso em-
barcar o motorista o reco-
nheceu como o homem que 
o assaltou dias antes.        
       CIDADES  Pág.4

Brasil chega a 
28,7 milhões de 
casos  e  649 mil 
mortes
O Brasil chegou a 649.333 
mortes em decorrência da 
Covid-19 na segunda-feira 
(28), segundo o Ministério 
da Saúde. Em 24 horas, 
foram confirmados 199 
óbitos e 19.516 diagnósti-
cos positivos da doença, 
totalizando 28.787.620 
pessoas infectadas pelo 
coronavírus desde o início 
da pandemia.
 CIDADES  Pág.5

SEU BOLSO

Contador fala 
sobre prazo 
mais curto para 
declarar IR
A Receita Federal divul-
gou na última semana o 
calendário para entrega do 
imposto de renda de 2022. 
O prazo, que normalmente 
se inicia no dia 1 ou de 2 de 
março, neste ano está pre-
visto para começar apenas 
no dia 7, ou seja, os contri-
buintes terão uma semana 
a menos para preencher e 
entregar os documentos. 
CIDADES  Pág.5

CINEMA

“Batman” estreia 
e ocupa maioria 
das sessões 
de cinema

CARNAVAL

QUARESMA

TEMPO DE PENITÊNCIA

Quarta-feira, 2 de março, 
a Igreja passa a viver a 
Quaresma: um tempo 
marcado pela oração, 
jejum e práticas peni-
tenciais em preparação 
para a Páscoa de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Du-
rante o período se realiza, 
também, a Campanha da 
Fraternidade. “Fraterni-

dade e Educação” e “Fala 
com sabedoria, ensina 
com amor”  são, respec-
tivamente, tema e lema 
da iniciativa. A missa 
com imposição de cinzas 
e abertura da Quaresma, 
na Diocese de São José do 
Rio Preto, acontecerá na 
hoje, às 9h 
CIDADES Pág.7

TIROTEIO  EM MIRASSOL
Um grupo de pessoas entrou em discussão em uma boate 
de funk no bairro São José. Houve uma perseguição de 
carros, e só terminou na esquina da delegacia, onde o 
motorista de um gol branco de apenas 16 anos sacou uma 
arma e atirou contra o segundo carro. CIDADES  Pág.4

PELÉ TEM
ALTA
O hospital Albert Einstein 
anunciou nesta segunda-feira 
(28) que o ex-jogador Edson 
Arantes do Nascimento, o Pelé, 
recebeu alta ESPORTE  Pág.6

Ecad estima 
queda de 62% 
na arrecadação 
no carnaval 

CIDADES  Pág.6 POLÍTICA  Pág.3
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Dois aparelhos de fis-
calização de velocidade 
começaram a funcionar 
a partir desta terça-feira, 
1 de março. A Secretaria 
de Trânsito de Rio Preto 
confirmou que os apare-
lhos já estão realizando 
autuações.  Um dos pon-
tos que passa ser fiscali-
zado é na rua Bernardino 
de Campos, 2820, no 
Calçadão, com velocida-
de máxima de 20km/h. 
Trata-se de um novo 
aparelho uma lombada 
eletrônica (com display).  
POLÍTICA Pág.3
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Ao contrário do que o 
título desta crônica possa 
sugerir, não vou falar so-
bre aqueles que vivem à 
margem da sociedade, sem 
trabalho, sem estudo e sem 
comida. Quero fazer uma 
homenagem aos excluídos 
emocionais, os que vivem 
sem alguém para dar as 
mãos no cinema, os que 
vivem sem alguém para 
telefonar no final do dia, 
os que vivem sem alguém 
com quem enroscar os 
pés embaixo do cobertor. 
São igualmente famintos, 
carentes de um toque no 
cabelo, de um olhar admi-
rado, de um beijo longo, 
sem pressa pra acabar. 
A maioria deles são sol-
teiros,\os sem-namorado. 
Os que não têm com quem 
dividir a conta, não têm 
com quem dividir os pro-
blemas, com quem viajar 
no final de semana. É im-
possível ser feliz sozinho? 
Não, é muito possível, se 
isso é um desejo genuíno, 
uma vontade real, uma 
escolha. Mas se é uma fa-
talidade ao avesso - o amor 
esqueceu de acontecer - aí 
não tem jeito: faz falta um 
ombro, faz falta um corpo. 
E há aqueles que têm 
amante, marido, esposa, 
rolo, caso, ficante, namora-
do, e ainda assim é um ex-
cluído. Porque já ultrapas-
sou a fronteira da excitação 
inicial, entrou pra zona 
de rebaixamento, onde 
todos os dias são iguais, 
todos os abraços, banais, 
todas as cenas, previsíveis. 
Não são infelizes e nem 
se sentem abandonados. 
Eles possuem um relacio-
namento constante, al-
guém para acompanhá-los 
nas reuniões familiares, 
alguém para apresentar 
para o patrão nas festas da 
empresa. Eles não estão 
sós, tecnicamente falando. 
Mas a expulsão do mundo 
dos apaixonados se deu há 
muito. Perderam a cartei-
rinha de sócios. Não são 
mais bem-vindos ao clube. 
Como é que se sabe que 
é um excluído? Vejamos: 
você passa por um casal 
que está se beijando na 
rua - não um beijinho qual-
quer, mas um beijo inde-
cente como tem que ser, 
que torna tudo em volta 
irrelevante - você inclusive. 
Se lhe bate uma saudade de 
um tempo que parece ter 
sido vivido antes de Cristo, 
se você sente uma fisgada 
na virilha e tem a impres-
são que um beijo assim é 
algo que jamais se repetirá 
em sua vida, se de certa 
forma este beijo que você 
assistiu lhe parece um ato 
de violência - porque lhe 
dói - então você está fora 
de combate, é um excluído. 
A boa notícia: você não 
é um sem trabalho, sem 
estudo e sem comida - é 
apenas um sem-paixão. 
Sua exclusão pode ser tem-
porária, não precisa ser 
fatal. Menos ponderação, 
menos acomodação, e olha 
só você atualizando sua 
carteirinha. O clube segue 
de portas abertas.

Os excluídos

As regras básicas da educa-
ção financeira, apesar de sim-
ples, não são observadas pela 
maioria das famílias brasileiras 
e a consequência imediata é o 
endividamento de grande parte 
delas. A verdadeira base da 
educação financeira é o consu-
mo consciente, ou seja, gastar 
menos que ganha e evitar com-
pras por impulso. Consequen-
temente, isso irá evitar dividas 
absurdas no futuro.

Outro ponto ignorado para 
quem deseja mudar de vida é 
a busca pela renda extra. Já 
parou para pensar qual o seu 
dom? Que habilidades você 
tem que poderiam te trazer 
mais dinheiro? É importante 
ficar atento às oportunidades 
que aparecem ao longo da vida 
e não as deixar escapar.

Para manter a saúde de seu 
bolso em dia, procure primeiro 
investir para depois consumir. 
Assim você não contrai dívidas 
maiores do que aquelas que 
pode pagar. No entanto, se 
surgirem dívidas, trate de qui-
tá-las o mais rápido possível. 
Renegociar é sempre uma boa 
opção, pois há a possibilidade 
de reduzir o valor.

Com as contas em dia, passe 
a destinar de 10% a 30% dos 
seus ganhos para sua conta 
de investimentos. É preciso 
aplicar de forma inteligente 
para que com o tempo seus 
investimentos cresçam sozi-
nhos. Muitas pessoas acham 
que para investir necessitam 
de muito dinheiro, isto não é 
verdade!

Um importante passo para 
alcançar a liberdade financeira 
é o planejamento! É essencial 
ter uma base sólida e estabe-
lecer metas a curto, médio e 
longo prazo. Pense em como 
você quer estar financeiramen-
te daqui a dois, cinco, 10 ou 
20 anos e o que é preciso fazer 

ARTIGO

Edinho  Araújo, Prefeito de Rio Preto, sobre Lei que 
obriga Área Azul ter seguro para veículos

Lições básicas de educação
financeira para mudar de vida

Adélia Glycerio é advogada, educadora financeira e autora 
do livro “Independência Financeira: 7 Princípios para Você 
Alcançar Seus Sonhos”

Adélia Glycerio é advogada, educadora financeira e 
autora do livro “Independência Financeira: 7 Princípios 
para Você Alcançar Seus Sonhos”.A
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APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR, PARA O QR-CODE

Receba notícias 
no seu whatsapp

Acesse o portal 
DHojeinterior

para chegar a este objetivo.
O seu foco deve ser apren-

der a se pagar em primeiro 
lugar. Quando você receber a 
sua remuneração, antes de sair 
pagando quaisquer despesas e 
obrigações, primeiro pague-se. 
Por isso, indico que você des-
tine separe um valor mensal 
para investimentos e aplique 
em renda fixa para começar.

Se você não destinar uma 
parte do seu salário para sua 
conta investimento todos os 
meses, você ficará mais pobre 
a cada mês que passa, pois não 
terá o dinheiro rendendo. Esse 
valor fará falta quando você 
chegar na terceira idade, pois 

a tendência é que a sua apo-
sentadoria seja menor do que 
os seus ganhos hoje.

Além do mais, hoje não 
temos garantia alguma de que 
o INSS continuará pagando 
as aposentadorias, tendo em 
vista o envelhecimento da po-
pulação. Por isso, todo cuidado 
é pouco.

Você precisa cuidar das 
suas finanças e começar uma 
conta investimento para ter 
um futuro tranquilo e seguro 
financeiramente. Isso é muito 
importante para não depender 
de ninguém no futuro, nem da 
família, nem do governo. Fique 
atento!

“           Evidente que a proposta 
conta com vício de iniciativa, o que 
impede a sua sanção pelo Prefei-
to Municipal, na medida em que 

tem origem no Poder Legislativo, 
quando a proposta se relaciona a 
assunto que invade a gestão dos 

serviços públicos, a cargo exclusi-
vamente do Executivo

Divulgação SMCS

Brasil lidera ranking em 
reprodução assistida

O mundo muda cada vez mais rapidamente e os negó-
cios também. Empresas e empreendedores se dão 
conta de que para atender os clientes (que são tam-
bém cidadãos e eleitores), não basta produzir bons 

produtos a preço competitivo, é necessário fazer a coisa certa 
do ponto de vista ético, social e ambiental. Estamos vivendo 
a transição do capitalismo de shareholder para o capitalismo 
de      stakeholder, que engloba todas as partes interessadas 
além do acionista, como colaboradores, consumidores e a 
sociedade como um todo. Com isso, as empresas precisam 
não só fazer a coisa certa, mas também comprometer-se com 
ela. O termo ESG (Ambiental, Social e Governança, em por-
tuguês), tem a ver com isso e foi criado em um documento do 
Banco Mundial e do Pacto Global da ONU, denominado “Who 
Care Wins” (Quem se Preocupa Ganha). O termo está ligado 
aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas, que englobam, por exemplo: erradicação da 
pobreza, fome zero, agricultura sustentável e ação contra a 
mudança global do clima. 

Quando falamos de operações financeiras ESG, estamos 
falando de uma maneira das empresas comprometerem-se 
publicamente com metas específicas ligadas a algum desses 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Grosso modo, 
existem duas formas de se fazer operações ESG, a primeira é 
emitir títulos ou tomar empréstimos específicos para financiar 
alguma ação socioambiental, como, por exemplo, os chamados 
Títulos Verdes. A segunda é emitir dívida ou tomar emprés-
timos sem utilizar o dinheiro para um propósito específico, 
mas      comprometendo-se com metas socioambientais especí-
ficas. Esses papéis são conhecidos como “Sustainable Linked” 
ou título de dívida atrelado a metas de sustentabilidade     .

Nos “títulos ou empréstimos verdes” os recursos têm que 
ser obrigatoriamente utilizados em investimentos socioam-
bientais. Um bom exemplo é um Bond emitido por uma em-
presa brasileira de papel e celulose em 2016, cujos recursos 
deveriam ser obrigatoriamente utilizados em manejo florestal 
sustentável, preservação e gestão do uso da água, eficiência 
energética e energia renovável. Cada investimento com esses 
recursos possui metas específicas e mensuráveis definidas 
para serem atingidas ano a ano e são acompanhadas sempre 
por um auditor externo.

Já nos “sustainable linked bonds”, os recursos podem ser 
usados para qualquer coisa, mas a empresa se compromete 
contratualmente com metas socioambientais específicas e fica 
sujeita a pagar uma penalidade, na forma de aumento da taxa 
de juros, se essas metas não forem atingidas. Um exemplo é 
um CRA, emitido por uma Usina de Açúcar em 2021, que pre-
vê um aumento de 0,25% na taxa de juros da operação, caso 
não sejam atingidas metas de redução do consumo de água, 
redução de resíduos sólidos e reintrodução de duas espécies 
nativas em extinção no ecossistema.

O número de emissões e empréstimos ESG no Brasil saiu 
de apenas uma em 2015, no valor de US$ 454 milhões, para 
103 em 2021, num total de US$ 15,3 bilhões. Das emissões 
de 2021, 38 delas (37%) foram de empresas da cadeia do 
agronegócio (incluindo produtores rurais) e totalizaram US$ 
7,1 bilhões (47%). O mercado (fundos e outros investidores) 
têm pago prêmios sobre esses títulos, o que significa que saem 
mais baratos para a empresa emissora, quando comparado 
com uma emissão não ESG. É, portanto, uma oportunidade 
de ganhar dinheiro fazendo a coisa certa. Como dizia o título 
daquele documento, “who care wins”.

Martha Medeiros

ARTIGO

Dona Lurdes Molina, sobre as penitências e o sentido da Quaresma
“

“           Me ponho muito em oração, porque entendo que 
não adianta fazer a penitência se não tiver a oração. Não 
são orações pedindo nada em troca, de maneira nenhu-

ma. São orações para nos preparamos bem para a 
Páscoa da ressureição

CRÔNICA
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Política Guerra da Rússia
O Parlamento Europeu aprovou reso-
lução em que condena a Rússia por 
atacar militarmente a Ucrânia. 

Carnaval fiscalizado
A Secretaria de Ordem Pública e a 
Guarda Municipal do Rio de Janeiro 
desmobilizaram 11 blocos clandestinos

Divulgação/Prefeitura do Rio de Janeiro

O presidente da Câmara Pe-
dro Roberto Gomes (Patriota) 
promulgou Lei de sua autoria 
que obriga a Prefeitura de Rio 
Preto instalar painéis solares 
para produção de energia foto-
voltaica em prédios públicos. 
A Lei foi publicada no Diário 
Oficial no último sábado, 26. 

O projeto foi aprovado no 
fim de 2021, foi vetado pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB). 
O veto acabou sendo rejeitado 
em plenário pela maioria dos 
votos dos vereadores. 

Consta na proposta que as 
instalações solares que acabam 
gerando energia elétrica por 
meio da emissão de luz solar se 
aplicariam aos procedimentos 
licitatórios para reformas de 
imóveis públicos destinados a 
repartições e serviços munici-
pais, desde que, os valores das 
obras sejam superiores aos 
limites de dispensa de licitação. 

Nas edificações públicas 
em que a demanda de energia 
for superior à possibilidade de 
geração do sistema de energia 
solar, será admitido o dimen-
sionamento máximo possível 

Publicada lei que obriga prefeitura instalar 
painéis solares em prédios municipais

FOTOVOLTAÍCA

considerando as superfícies 
disponíveis no imóvel.

A lei ainda especifica que 
os sistemas de energia solar 
deverão ser dimensionados 
para atender no mínimo 50% 
do consumo de energia anual 
projetado, a depender do perfil 
de consumo e das característi-
cas técnicas da edificação.

Caso for comprovada a in-
viabilidade técnica para a im-
plementação do sistema solar 
em seu percentual mínimo será 
permitida a adesão da edifica-
ção ao sistema de compensação 
de energia elétrica de maneira 
remota, conforme regulamen-
tação da ANEEL.

O prefeito Edinho justificou 

o veto afirmando que a lei avan-
ça em decisões que competem 
ao Poder Executivo. Também 
lembrou que as adequações dos 
espaços públicos, na maioria 
dos casos, teriam custo maior 
do que a própria instalação dos 
painéis solares.

“Criam obrigações para a 
administração local, invadindo 
a esfera da gestão administrati-
va, que cabe ao Poder Executi-
vo, e envolve o planejamento, a 
direção, a organização e a exe-
cução de atos de governo. Isso 
equivale à prática de ato de ad-
ministração, que praticado pelo 
Legislativo fere a separação dos 
poderes”, afirmou Edinho.

O prefeito ainda afirma 

A lei ainda especifica que 
os sistemas de energia 
solar deverão ser dimen-
sionados para atender no 
mínimo 50% do consumo

Prefeitura terá de instalar painéis solares em prédios público, confome lei promulgada

Rapheal FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

Aprovado em dezembro do 
ano passado pela Câmara Mu-
nicipal, projeto de lei que obri-
ga a Prefeitura contratar seguro 
para ressarcir financeiramente 
motoristas que tiveram danos 
ou furto de veículos estaciona-
dos na Área Azul acabou sendo 
vetado pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB). No entanto, o 
veto acabou sendo derrubado 
em plenário na última semana. 

O presidente da Câmara Pe-
dro Roberto Gomes (Patriota) 

promulgou a lei como consta 
no Diário Oficial do último 
sábado, 26.

A proposta é do vereador 
Júlio Donizeti (PSD) recebeu 
emenda do vereador Robson 
Ricci (Republicanos) que per-

Lei que obriga Área Azul ter seguro 
para veículos em Rio Preto é publicada

CÂMARA DERRUBOU VETO

A lei diz que a Administra-
ção está recebendo por 
isso terá a obrigação de 
guardar o veículo

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

mite ao motorista optar pelo 
seguro ou permitir que a Em-
presa Municipal de Urbanismo 
(Emurb), responsável pela 
cobrança do estacionamento 
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 Poder 
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 inva-
de a gestão dos serviços públi-
cos, a cargo exclusivamente do 
Executivo”, diz Edinho.

O projeto prevê o ressarci-
mento de, no máximo, R$ 50 
mil e o benefício concedido me-
diante apresentação de Boletim 

pagante em caso de furto ou 
danos”. O texto do projeto de 
lei diz que a Administração 
Pública estará recebendo o pa-
gamento do condutor, por isso 
terá a obrigação de guardar o 
veículo, tendo assim o condutor 
direito de receber indenização.

Adin
Para não cumprir a lei, a 

prefeitura precisa acionar a 
Justiça com uma Adin (Ação 
Direta de Insconstitucionali-
dade) e pedir anulação.

INDENIZAÇÃO

50 mil
ATÉ ESSE VALOR será 
a indenização a veícu-
los que foram furta-
dos durante a perma-
nêci estacionado|

Lei que prevê Área Azul ter seguro para veículos em Rio Preto é publicada

de Ocorrência e a comprovação 
feita através de relatório pelo 
agente fiscalizador responsável 
pelo setor. Eventuais acessórios 
instalados no veículo, sejam ele 
de fábrica ou não, não serão 
considerados na indenização. 

O vereador Donizete res-
saltou que a arrecadação do 
município com a Área Azul – e 
pelo fato de estarem sob sua 
responsabilidade enquanto 
estacionados –, “nada mais 
justo do que a municipalidade 
indenizar pelo bem do usuário 

Radar de 
20 km/h no 
Calçadão 
começa multar

Dois aparelhos de fis-
calização de velocidade 
começaram a funcionar 
a partir desta terça-feira, 
1 de março. A Secretaria 
de Trânsito de Rio Preto 
confirmou que os apare-
lhos já estão realizando 
autuações. 

O primeiro ponto que 
passa ser fiscalizado é na 
rua Bernardino de Cam-
pos, 2820, no Calçadão, 
com velocidade máxima 
de 20km/h. Trata-se de 
um novo aparelho uma 
lombada eletrônica (com 
display). 

O segundo é um apa-
relho fixo de velocida-
de na avenida Philadel-
pho Gouveia Netto, 1187, 
sentido Centro/ Bairro. 
Neste caso houve um 
deslocamento, já que o 
aparelho estava na aveni-
da Alfredo Oliveira, 2910. 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

que “a proposta obrigaria, de 
imediato, a revisão de projetos 
já prontos, bem como a reade-
quação de novos projetos, além 
da adequação das edificações 
de imóveis próprios e alugados 
pelo Município, sendo que, 
em muitos casos, tal despesa 
com reformas e adequações de 
tais imóveis se tornaria muito 
maior que os valores dos pró-
prios equipamentos, causando 
inclusive acréscimo de despesa 
ao Município”, diz.

Com a publicação da Lei 
caso desejar contesta-la, Edi-
nho terá de acionar o Tri-
bunal de Justiça, por meio 
de uma Ação Direta de In-
constitucionalidade (Adin). 

Ecad estima 
queda de 62% 
na arrecadação 
no carnaval

O relatório O que o 
Brasil ouve, elaborado 
pelo Escritório Central de 
Arrecadação e Distribui-
ção (Ecad), revela que a 
suspensão de eventos e 
de blocos carnavalescos 
terá forte impacto para a 
indústria da música, resul-
tando em queda de mais 
de 60% na arrecadação de 
direitos autorais. 

A previsão do Ecad é 
arrecadar R$ 6 milhões 
no período do carnaval, o 
que representa redução de 
62% no valor arrecadado 
em 2020, antes da pande-
mia da covid-19. Até o final 
do mês de janeiro, foram 
arrecadados 41% dessa 
estimativa, que se refere 
a eventos já licenciados e 
pagos previamente. 

Segundo o Ecad, o 
prejuízo financeiro e cul-
tural também será gran-
de para a indústria da 
música, principalmente 
para aqueles que vivem 
da música e do direito 
autoral. No carnaval de 
2020, foram pagos R$ 
24 milhões em direitos 
autorais para mais de 14 
mil compositores e demais 
artistas, pelas músicas to-
cadas durante o período. 

da REDAÇÃO
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Secretários vão 
à Câmara 
explicar sobre 
concursos

Integrantes da alta cú-
pula do governo Edinho 
Araújo (MDB) terão de 
dar explicações sobre a 
situação de concursos pú-
blicos que devido lei fede-
ral ficaram impedidos de 
serem realizados devido 
a pandemia da Covid-19. 

A u d i ê n c i a  p ú b l i c a 
agendada para quinta-
-feira, 3, na Câmara Mu-
nicipal deverá contar com 
ao menos sete nomes da 
administração municipal: 
Jair Moretti (secretário de 
Governo), Adilson Vedroni 
(Administração), Aldenis 
Borim (Saúde), Fabiana 
Zanquetta (Educação), 
Martinho Ravazzi (Fa-
zenda), Nicanor Batista 
Júnior (Semae) e Luís Ro-
berto Thiesi (Procurador).

 Ao todo são quatro 
concursos anunciados que 
foram iniciados em 2019 
mas ainda não foram ho-
mologados. Juntos são 547 
vagas abertas em várias 
áreas. 

Segundo o presidente 
da Câmara, Pedro Ro-
berto Gomes (Patriota), 
além dos representantes 
do governo Edinho, enti-
dades e sindicatos foram 
convidados. 

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br
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CIDADES Vacine-se
Depois de ficar suspensa no Carnaval, 
a vacinação em Rio Preto volta a ser 
realizada a partirde hoje

Refugiados
Segundo a Organização das Nações Uni-
das para Refugiados (Acnur), mais de 660 
mil pessoas já deixaram a Ucrânia.

Uma briga de casal, no Jar-
dim Santo Antônio, na Região 
Norte de Rio Preto, na ma-
drugada desta terça-feira, 1, 
terminou com a mulher, de 
38 anos, internada em estado 
grave no Hospital de Base, 
após ser esfaqueada na barriga. 
 
O acusado foi preso em fla-
grante por policiais militares, 
que foram acionados para um 
chamado de violência domésti-
ca e encontraram a vítima com 
ferimento de faca no abdômen. 

À PM, a dona de casa disse 
que os dois discutiram por 
causa de ciúmes do marido e 
que ela deu tapas no rosto dele. 
Em seguida, o suspeito pegou a 
faca que estava na cozinha e a 
golpeou. 

A arma branca usada no cri-
me foi apreendida e o acusado 
levado ao Plantão Policial, onde 
teve a prisão confirmada, sendo 

Marido esfaqueia mulher por ciúmes e 
é preso; padrasto agride adolescente

POLÍCIA

O acusado foi preso em 
flagrante pela PM acio-
nada  para um chamado 
de violência doméstica

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Estudante é 
detido com 
drogas no 
terminal

transferido à carceragem local. 

Hospital
O jornal Dhoje Interior en-

trou em contato com HB para 
saber sobre o estado de saúde 
da vítima e aguarda retorno. 
O 4º DP ficou encarregado do 
caso.

Padrasto
Um pintor, de 29 anos, pro-

curou a Central de Flagrantes 

de Rio Preto, nesta segunda-
-feira, 28, para denunciar que 
sua sobrinha, de 12 anos, está 
sendo vítima de maus-tratos 
por parte do padrasto. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o acusado tentou enfor-
car e jogou a estudante contra 
a parede, além de outras agres-
sões e ofensas verbais. 

A menor, que já chegou a 
ficar sozinha em sua casa, no 
Parque Residencial Lauriano 

Um estudante, de 19 
anos, foi surpreendido com 
duas porções de maconha, 
nesta segunda-feira, 28, 
perto do terminal urbano de 
Rio Preto. 

Policiais militares fa-
ziam patrulhamento de ro-
tina quando suspeitaram do 
comportamento do jovem, 
que demonstrou nervosismo 
ao ver a viatura, e decidiram 
abordá-lo. 

Indagado sobre o entor-
pecente, o rapaz disse que 
era para consumo próprio 
e teria pago R$ 100 para 
traficante no Jardim Santo 
Antônio, na Região Norte 
da cidade. 

N a  C e n t r a l  d e  F l a -
g r a n t e s ,  o  e s t u d a n -
te foi ouvido e liberado. 
C o l a b o r o u  –  S a r a h 
BELLINE 

Vítima foi levada para o Hospital de Base em estado grave após levar facada na barriga do marido
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Tiroteio deixa quatro feridos em Mirassol

Um motorista de ônibus, de 
54 anos, foi assaltado nes-
ta segunda-feira, 28, em Rio 
Preto. É o quarto caso dessa 
natureza registrado no Plan-
tão Policial e a segunda vez 
que a vítima é roubada pelo 
mesmo bandido.
Segundo o boletim de ocor-
rência, o condutor transitava 
com o circular no sentido Ter-
minal/Vila Elmaz, com apro-
ximadamente 15 passageiros, 
quando o marginal acenou, 
solicitando parada. 

 De novo
Ao parar o ônibus e o crimi-
noso embarcar o motorista o 
reconheceu como o homem 
que o assaltou dias antes. 
Dentro do veículo, o assal-
tante ameaçou a vítima com 
uma faca, semelhante a usada 

Motorista de ônibus é 
assaltado pela 2ª vez 

INSEGURANÇA

Ao parar o ônibus e o 
criminoso embarcar o 
motorista o reconheceu 
como o homem que o 
assaltou dias antes

por açougueiros, e fugiu com 
R$ 140 do caixa em direção a 
Avenida Jaguaré. 
Durante o roubo, o motoris-
ta ficou com o ônibus parado 
e com as portas abertas em 

frente ao Cras do bairro João 
Paulo II. 
Passageiros correram atrás 
do acusado, mas ele conse-
guiu escapar. O jornal Dhoje 
Interior entrou em contato 

com a empresa de transporte 
e aguarda manifestação. 
O crime será investigado pelo 
3º DP rio-pretense. 
Colaborou – Sarah 
BELLINE  

SAÍDA DE BAILE

Tiroteio deixa quatro 
feridos em Mirassol

Um adolescente foi preso 
e quatro pessoas ficaram 
feridas após se envolverem 
em uma confusão na ma-
drugada desta terça-feira, 
01, em uma boate em Mi-
rassol. 

Segundo a polícia civil, 
um grupo de pessoas entrou 
em discussão por motivos 
ainda desconhecidos em 
uma boate de funk no bairro 
São José, por volta das 4h 
da manhã. 

Houve uma perseguição 
de carros, e só terminou 
na esquina da delegacia da 
cidade, onde o motorista 
um gol branco com placas 
de São José do Rio Preto 
de apenas 16 anos sacou 
uma arma e atirou contra o 
segundo carro, também um 

gol com placas de São José 
do Rio Preto. 

Segundo a polícia civil, 
quatro pessoas ficaram fe-
ridas, três foram levadas 
ao Hospital de Base de Rio 
Preto em estado grave e 
uma foi atendida na UPA de 
Mirassol e liberada. 

Ainda segundo os in-
vestigadores, o atirador de 
16 anos que tinha posse de 
uma arma calibre 38 foi 
acusado por tentativa de 
homicídio e  encaminhado 
para a DIG de São José do 
Rio Preto, onde aguardará 
a audiência de custódia. 
Já os outros dois menores 
que estavam no carro e 
tinham passagem pela po-
lícia por trafico de drogas 
foram ouvidos e liberados. 

Motorista é assaltado pela segunda vez pelo mesmo bandido

da REDAÇÃO
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Tebar, cuidando da irmã de três 
anos, estaria sendo agredida há 
algum tempo, mas o tio só ficou 
sabendo ontem. 

O caso deve ser investigado 
pela Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM) rio-pretense.

Furto
Policiais militares prende-

ram em flagrante, na manhã 
desta segunda-feira, 28, um 
homem, de 39 anos, por furto 

em uma loja de eletrodomésti-
cos, na área central de Rio Preto 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a guarnição fazia 
ronda nas imediações do estabe-
lecimento comercial quando viu 
o suspeito com uma caixa de ar 
condicionado nas mãos. 

No Plantão, o mototaxista 
foi ouvido e liberado. Já o acu-
sado foi levado à carceragem 
local, onde ficou à disposição 
da Justiça.

A arma branca usa-
da no crime foi
 apreendida e o 
acusado levado ao 
Plantão Policial, 
onde teve a prisão 
confirmada Terminal Urbano

Arquivo CLÁUDIO LAHOS
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Diretor da Itamaraty Contabilidade, Marcus Vinicius Apóstolo

O Brasil chegou a 649.333 
mortes em decorrência da 
Covid-19 na segunda-feira 
(28), segundo o Ministério 
da Saúde. Em 24 horas, fo-
ram confirmados 199 óbitos 
e 19.516 diagnósticos posi-
tivos da doença, totalizando 
28.787.620 pessoas infecta-
das pelo coronavírus desde o 
início da pandemia. No dia 27 
, o painel de informações da 
pandemia administrado pelo 
ministério trazia 28.768.104 
casos acumulados. 
A quantidade de casos em 
acompanhamento está em 
1.801.914. O termo é usado 
para designar casos notifica-
dos nos últimos 14 dias que 
não tiveram alta nem evolu-
íram para morte. 

 Mortes
Ainda há 3.116 mortes em 
investigação. As mortes em 
investigação ocorrem pelo 
fato de haver casos em que o 
paciente faleceu, mas a apu-
ração sobre a causa ter sido a 
covid-19 continua em anda-
mento. 
Até o momento, 26.336.373 
pessoas se recuperaram da 
covid-19, segundo os dados 

Brasil chega a 28,7 milhões 
de casos e 649,3 mil mortes

COVID-19

Segundo o balanço, no 
topo do ranking de es-
tados com mais mortes 
por covid-19 registradas 
está São Paulo

oficiais. O número corres-
ponde a 91,5% dos infecta-
dos desde o início da pande-
mia. 
Os números em geral são 
menores aos domingos, se-
gundas-feiras e nos dias se-
guintes aos feriados em razão 
da redução de equipes para a 
alimentação dos dados. 
Hoje, o Mato Grosso não 
atualizou as informações, e a 
Paraíba enviou apenas o nú-
mero de mortes. 

 Estados
Segundo o balanço do Minis-
tério da Saúde, no topo do 
ranking de estados com mais 
mortes por covid-19 registra-
das até o momento estão São 
Paulo (164.532), Rio de Ja-
neiro (71.778), Minas Gerais 
(59.645), Paraná (42.307) e 
Rio Grande do Sul (38.272). 
Já os estados com menos 
óbitos resultantes da pande-
mia são Acre (1.972), Amapá 
(2.102), Roraima (2.134), 

A PARTIR DO DIA 7

Com prazo mais curto, contador 
orienta sobre declarar imposto

A Receita Federal di-
vulgou na última semana o 
calendário para entrega do 
imposto de renda de 2022. 
O prazo, que normalmente 
se inicia no dia 1 ou de 2 de 
março, neste ano está pre-
visto para começar apenas 
no dia 7, ou seja, os contri-
buintes terão uma semana 
a menos para preencher e 
entregar os documentos. 

“Para nós essa diminui-
ção no prazo é ruim, pois 
acaba acumulando muito 
serviço. Nesse período do 
ano, nós costumamos, em 
média, 600 declarações de 
clientes”, afirmou o conta-
dor e diretor da Itamaraty 
Contabilidade em Rio Preto, 
Marcus Vinicius Apóstolo. 

São obrigados a declarar 
neste ano quem ganhou 
mais de R$ 28.559,70 em 
2021. O prazo para realizar 
a declaração é até o dia 29 de 
abril. Marcus falou sobre os 
principais documentos que 
devem ser separados para 
efetuar a declaração. 

“São necessários infor-
mes de rendimentos como 
de salários, lucros em em-
presas ou recebimentos de 
aluguel. A pessoa também 
deve juntar extratos de con-
tas no banco, poupança, 
patrimônios que ela tem 
em seu próprio nome como 
imóveis e veículos. Esses são 
os principais”, comentou. 

Quem perder o prazo 
final de entrega do imposto 
de renda terá que pagar 
uma multa de 1% ao mês 
sobre o imposto devido, 
com o valor mínimo de R$ 
165,74 e máximo de 20% 
do imposto devido. Em 
âmbito nacional, a receita 
espera receber 34,1 mi-
lhões em declarações. “O 
ideal é se programar para 
entregar o quanto antes, 
pois há tempo para pro-
videnciar os documentos 
e fazer a declaração com 
calma. Além disso, quem 
faz a declaração antes, cos-
tuma primeiro a restituição 
depois”, explicou Marcus. 
 

Depois de uma semana sem es-
treias, os cinemas de Rio Preto 
voltam a receber um grande 
lançamento. Com pré-estreia 
nesta terça-feira (1) e com ses-
sões constantes a partir dessa 
quarta-feira (2), “Batman” che-
ga as telonas prometendo uma 
grande aventura do famoso 
super-herói da DC Comics. 
Com Robert Pattison no papel 
de Bruce Wayne/Batman, a 
história mostra o vigilante 
investigando uma trilha de pis-
tas enigmáticas de um assassi-

no que tem como alvo mem-
bros da elite de Gotham. Com 
ajuda de seus aliados, Batman 
deve desmascarar o culpado e 
leva-lo à justiça. 
Além de “Batman”, seguem 
em cartaz os seguintes filmes: 
“Uncharted: Fora do Mapa”, 
“Coração de Fogo”, “Licori-
ce Pizza”, “Morte no Nilo”, 
“Exorcismo Sagrado” e “Ho-
mem-Aranha: Sem Volta para 
Casa”. Abaixo a programação 
dos cinemas para a semana de 
02/03 até 09/03.

CINEMA

“Batman” estreia ocupando 
a maioria das sessões

O Brasil chegou a 649.333 mortes em decorrência da Covid-19 na segunda-feira

Agência BRASIL

O último reajuste da tarifa doi em 2019.

NESTA QUARTA

Olímpia celebra 119 anos com programação especial

A Estância Turística de 
Olímpia completa 119 anos de 
fundação nesta quarta-feira 
(2). Para celebrar a data, a 
Prefeitura preparou uma pro-
gramação especial com diversas 
atividades, entre elas entregas, 
atos simbólicos e celebrações 
religiosas. 

No dia do aniversário, será 
realizada, pela manhã, pelas 
autoridades e imprensa uma 
visita oficial na Santa Casa de 
Misericórdia para apresentação 
dos equipamentos de Hemo-
diálise. A antiga enfermaria 
masculina está sendo reformada 
para receber uma nova sala de 
tratamento. A obra, que está 

na fase final, sofreu um atraso 
devido à pandemia. Todos os 
aparelhos já foram adquiridos 
e a equipe está sendo treinada 
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para proporcionar mais con-
forto e menos desgaste para 
os pacientes e seus familiares 
que precisam se deslocar, toda 

semana, para tratamento em 
outras cidades. 

No mesmo dia, celebrações 
religiosas marcarão as home-
nagens. A primeira Missa de 
Ação de Graças será realizada 
ao meio-dia, no Santuário de 
Nossa Senhora Aparecida, sob 
o comando do Frei Lucas Lisi, 
e a noite, às 19h30, na Igreja 
Matriz de São José, com o Padre 
Ivanaldo Mendonça. 

Já no dia 3 de março, quinta-
-feira, será inaugurada a Pinaco-
teca “Ivo de Souza”, às 19 horas. 
Montado na Casa da Cultura, o 
espaço será composto por mais 
de 50 obras de artistas olimpien-
ses, como esculturas, quadros 
e artesanatos. Na sexta-feira, 
dia 4 de março, pela manhã, o 
prefeito Fernando Cunha acom-

Da REDAÇÃO

Olímpia celebra 119 anos nesta quarta com programação especial

As mortes em in-
vestigação ocorrem 
pelo fato de haver 
casos em que o pa-
ciente faleceu, mas 
a apuração sobre 
a causa ter sido a 
covid-19

panhará a entrega dos tablets 
na EMEB “Dona Luiza Seno 
de Oliveira”, localizada na Rua 
Theodomiro Joaquim Bitten-
court, 425 - Jardim Paulista. Ao 
todo, o município adquiriu mais 
de 1.600 aparelhos, nesta fase 
inicial, destinados às unidades 
de Ensino Fundamental I, para 
incrementar os recursos tecno-
lógicos de aprendizagem. 

Ainda no dia 4, às 10h, será 
realizado encerramento do pro-
jeto “Aqui tem Família Unida 
contra a Dengue” com sorteio 
de uma motocicleta Honda 
modelo Titan CG160 0Km. O 
prêmio é uma parceria com o 
Grupo Enjoy, que doou o veículo 
em contribuição à ação. O pro-
jeto, criado no início de 2020, 
teve o objetivo de intensificar 

a participação dos cidadãos na 
eliminação de criadouros em 
residências e comércios, con-
tribuindo com o trabalho do 
setor de Controle de Endemias. 
O sorteio será transmitido pelas 
redes sociais da Prefeitura. 

No sábado, 5 de março, 
um Culto de Ação de Graças 
será realizado às 10h, na Igreja 
Adventista do Sétimo Dia do 
Jardim Alvorada, localizada na 
Avenida Antônio Benfatti, 300. 
No domingo (06), a Missa de 
Ação de Graças será celebrada 
na Igreja Matriz de São João 
Batista, às 19h, presidida pelo 
Padre Antônio Marcos. 

Encerrando a semana, na 
terça-feira, 8 de março, haverá a 
cerimônia de abertura do Jogos 
de Verão 2022. 

Breno Esaki

  Iguatemi

Batman (Duração: 2h56min.) 
Macro XE 2D Legendado: 
14h30, 18h e 21h30 
2D Legendado: 13h, 13h30, 
14h, 15h, 16h30, 17h, 17h30, 
18h30, 20h, 20h30, 21h e 22h 
Uncharted – Fora do Mapa 
(Duração: 1h55min.) 
2D Legendado: 17h15, 19h45 
e 22h15 
2D Dublado: 14h30 
Coração de Fogo (Duração: 
1h33min) 
2D Dublado: 14h15 e 16h20 
Licorice Pizza (Duração: 
2h14min) 
2D Legendado: 18h45 
Morte no Nilo (Duração: 
2h07min.) 
2D Legendado: 21h45 
 
  Plaza Avenida Shopping
 
Batman (Duração: 2h56min.) 

2D Legendado: 18h15 e 21h45 
2D Dublado: 13h30, 14h, 
14h15, 14h30, 15h, 17h, 17h30, 
18h, 18h30, 20h30, 21h, 21h30 
e 22h 
Uncharted – Fora do Mapa 
(Duração: 1h55min.) 
2D Dublado: 15h15, 17h45 e 
20h15 
Coração de Fogo (Duração: 
1h33min) 
2D Dublado: 14h40 e 16h45. 
Exorcismo Sagrado (Duração: 
1h49min) 
2D Dublado: 22h10 
Homem-Aranha: Sem Volta 
para Casa (Duração: 2h28min) 
2D Dublado: 19h 
 
  Riopreto Shopping
 
Batman (Duração: 2h56min.) 
VIP 2D Legendado: 22h 
VIP 2D Dublado: 15h20, 
17h40, 18h40 e 21h 
2D Dublado: 14h20, 14h50, 

15h, 15h05, 17h40, 18h10, 
18h25, 18h30, 21h, 21h30, 
21h45 e 22h 
Uncharted – Fora do Mapa 
(Duração: 1h55min.) 
VIP 2D Dublado: 15h20 
2D Dublado: 14h45, 17h, 
19h25 e 21h45 
Coração de Fogo (Duração: 
1h33min) 
VIP 2D Dublado: 13h30 
2D Dublado (somente sábado 
e domingo): 13h 
 
  Shopping Cidade Norte
 
Batman (Duração: 2h56min.) 
2D Dublado: 13h30, 15h30, 
17h, 19h30 e 20h30 
Uncharted – Fora do Mapa 
(Duração: 1h55min.) 
2D Dublado: 15h, 17h45 e 
20h30 

Por Vinicius LIMA – reda-
ção Jornal DHoje Interior

Pedro Amaral
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Multa no Flamengo 
O lateral direito chileno Isla foi multa-
do após ser dispensado e em seguida 
aparecer em uma festA.

Negociaçao no São Paulo
São Paulo monitora situação do 
atacante David Neres, de saída na 
Ucrânia, para fazer proposta.

Ricardo Saibun 

Rio Preto Rugby começa treinamentos 
para disputar a elite do Paulista

2022

O hospital Albert Einstein 
anunciou nesta segunda-feira 
(28) que o ex-jogador Edson 
Arantes do Nascimento, o Pelé, 
recebeu alta após se recuperar 
de um quadro de infecção uri-

REI DO FUTEBOL

Pelé recebe alta após se 
recuperar de infecção 

nária. O Rei do Futebol estava 
na instituição desde o dia 13 de 
fevereiro, quando iniciou uma 
bateria de exames de rotina. 
A alta foi dada no último sábado 
(26), e a nota do hospital diz 
que “o paciente encontra-se em 
condições clínicas estáveis, já 
curado de sua infecção uriná-
ria, e seguirá o tratamento do 
tumor de cólon, identificado em 
setembro de 2021”. 

Pelé foi submetido a uma 
cirurgia para retirada do tumor 
no cólon em setembro de 2020. 
Ele ficou quase um mês interna-
do na ocasião, ficando parte do 
período na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).  A previsão é 
que ele retorne pelo menos uma 
vez por mês ao hospital para 
continuar o tratamento.

Depois de cerca de dois 
anos sem participar de com-
petições por conta da pande-
mia, o Rio Preto Rugby está 
treinando para participar 
do Campeonato Paulista da 
modalidade. Será a estreia do 
time rio-pretense na elite da 
competição. 

Fundado em 2014, o Rio 
Preto iniciou disputando a 

Fundado em 2014, o Rio 
Preto iniciou disputando 
a Série D até se consagrar 
vice-campeão em 2018

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O técnico português Vi-
tor Pereira comandou o seu 
primeiro treino no Corin-
thians no último domingo. 
Ele prepara a equipe para 
o clássico contra o São Pau-
lo no Morumbi. Gustavo 
Mosquito comentou primei-
ro treino de Vítor Pereira 
no Corinthians e projetou 
“grande trabalho” pela fren-
te.  Quem também realizou 
as primeiras atividades no 
novo clube foi o argentino 
Fabían Bustos no Santos.

A Federação Russa de 
futebol divulgou uma nota 
após a suspensão da seleção 
nas Eliminatórias para a 
Copa e do Spartak Moscou 
na Liga Europa. Segundo 
a Federação, a Rússia está 
sendo descriminada e medi-
das judiciais serão tomadas 
nos próximos dias.

PSG vai pagar o 
que Mabpe quer

O Paris Saint-Germain 
está disposto a pagar valores 
astronômicos ao atacante 
Mbappé para que ele siga 
na equipe, segundo o jornal 
‘Le Parisien’. O francês tem 
contrato com o PSG até o 
fim da temporada e é alvo do 
Real Madrid desde a última 
janela de transferência.

HOJE

Palmeiras e Athletico-PR 
decidem o título da Recopa

Palmeiras e Athletico-PR 
entram em campo nesta quar-
ta-feira (2) para o jogo de volta 
da Recopa Sul-Americana, 
competição que reúne o atual 
campeão da Libertadores e da 
Copa Sul-americana e serve 
como abertura da temporada 
de competições continentais 
da Conmebol. 

No primeiro jogo em Curi-
tiba, o Furacão duas vezes na 
frente do placar mas cedeu o 
empate em 2 a 2 para o Verdão. 
David Terans e Marlos fizeram 
os gols do Athletico, enquanto 

Jailson e Raphael Veiga mar-
caram para o Palmeiras. Quem 
vencer o jogo no Allianz Par-
que garante o título inédito. Os 
paranaenses perderam o título 
em 2019 para o River Plate, 
enquanto o alviverde foi supe-
rado pelo Defensa y Justicia no 
ano passado. Vale lembrar que 
em caso de empate não há mais 
o critério do gol fora de casa, 
portanto a partida irá para a 
prorrogação e, se necessário, 
para os pênaltis. 

Recuperado da Covid-19, o 
zagueiro Gustavo Gómez deve 
retornar ao time titular para 
a decisão. Gustavo Scarpa 
participou de atividades com 

bola ao longa da semana, mas 
ainda é dúvida. Gabriel Me-
nino e Luan machucados são 
desfalques. 

Abel Ferreira deve mandar 
a campo: Weverton; Marcos 
Rocha, Gustavo Gómez, Muri-
lo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael 
e Jailson; Dudu, Raphael Veiga 
e Rony. 

O Athletico-PR terá duas 
mudanças para o confronto. O 
lateral-direito Marcinho, criti-
cado pela torcida por cometer 
o pênalti que resultou no gol de 
Veiga no último lance do pri-
meiro jogo, não faz mais parte 
dos planos do Furacão. Khell-
ven deve assumir a posição. 

Depois de cerca de dois anos sem participar de competições por conta da pandemia, o Rio Preto Rugby está treinando para o Paulista

A estreia no Paulista 
será no dia 02/04 
contra São José, 
time que é uma das 
potências do rugby 
nacional com 10 
títulos

O Rei do Futebol 
estava na insti-
tuição desde o dia 
13 de fevereiro, 
quando iniciou 
uma bateria de 
exames

Palmeiras e Athletico-PR entram em campo nesta quarta-feira

Agência BRASIL

Agência BRASIL

Série D estadual até se consa-
grar vice-campeão em 2018. 
No ano seguinte, o time se 
consagrou campeão da Série 
C ao bater Ribeirão Preto por 
23 a 16. Para essa temporada, 
a Federação Paulista unificou 

as Séries A e B, com menos 
jogos, já que várias equipes 
perderam atletas e precisam 
se reestruturar. 

“Voltamos a treinar em 
outubro quando a Prefeitura 
liberou praticar esportes de 
contato quando seus prati-
cantes tivessem as duas doses 
da vacina. Na pandemia, cada 

atleta teve que cuidar do seu 
físico por fora, primeiro em 
casa e depois na academia. 
Bem perto da volta, nós tí-
nhamos treino físico ao ar 
livre, sem contato, apenas 
corridas”, afirmou Jonathan 
Andrade Marckert, Full Back 
e capitão do Rio Preto Rugby.

20 atletas

 Atualmente, o time conta 
com cerca de 20 atletas. A 
estreia no Paulista será no 
dia 02/04 contra São José, 
time que é uma das potên-
cias do rugby nacional com 
10 títulos do Campeonato 
Brasileiro. Ainda na primei-
ra fase, Rio Preto enfrenta o 
Tucanos (01/05) e São Carlos 

(12/06). Depois disso, tem 
início o mata-mata que vai 
até outubro. 

“Para mim o rugby é te-
rapêutico e estou vivendo 
um sonho neste ano, já que 
vamos jogar na elite do rugby 
paulista”, contou Jonathan. 

Apoio

O Rio Preto Rugby conta 
com o apoio da Secretaria de 
Esportes, Iso Active e Dec-
thlon, além do patrocínio de 
Togni – Medicina Nuclear, 
Barbearia Almirante, JP Tin-
tas Industriais, Eco Webde-
sign e Ônibus Levare.

Rugby 
Assim como o futebol, o 

rugby surgiu na Europa no 
século XIX. O esporte é pra-
ticado com 15 jogadores em 
cada equipe, cujo o principal 
objetivo é a marcação de 
pontos levando a bola oval 
até uma determinada área 
do campo adversário, atrás 
da chamada linha do gol e 
tocá-la no chão. Essa jogada 
é chamada de “Try” e vale 5 
pontos. Há também a “con-
versão” em que equipe que 
realizou o Try pode anotar 
dois pontos extras chutando 
a bola no “H” e o “Drop Goal” 
em que jogador pode dar um 
chute para o “H” de qualquer 
lugar do campo e marcar 3 
pontos. 

Durante o jogo a bola só 
pode ser passada com as 
mãos para o lado ou para 
atrás. Apenas o chute é per-
mitido para frente. Somente 
o atleta com a bola pode ser 
derrubado em uma ação co-
nhecida como “Tackle”. No 
Brasil, os estados de São Pau-
lo e Rio Grande do Sul são os 
mais desenvolvidos no rugby. 

Rússia fala em 
discriminação

Times de 
técnicos novos

César Greco 

Divulgação
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Quaresma: tempo de penitências 
e orações para os Cristãos

FÉ

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Quarta-feira, 2 de março, 
a Igreja passa a viver a Qua-
resma: um tempo marcado 
pela oração, jejum e práticas 
penitenciais em preparação 
para a Páscoa de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Durante o período 
se realiza, também, a Campa-
nha da Fraternidade. “Frater-
nidade e Educação” e “Fala 
com sabedoria, ensina com 
amor”  são, respectivamen-
te, tema e lema da iniciativa. 
A missa com imposição de cin-
zas e abertura da Quaresma, 
na Diocese de São José do Rio 
Preto, acontecerá na quarta, 
às 9h. Essa é a abertura dio-
cesana. À noite, em horários 
variados, as paróquias realizam 
suas próprias celebrações. 
“A Quaresma tem esse sentido 
penitencial forte; é um tempo 
para transformação, conversão. 
Na Bíblia, o número 40 repre-
senta, fortemente, esse sentido 
de mudança”, explica o assessor 
do Bispado, André Botelho.

A Dona Lurdes Molina é 
católica praticante e conver-
sou com o DHoje sobre as 
penitências e o sentido da 
Quaresma. Para ela “quem 
acredita em Jesus tem que 
fazer essas penitências e jejuns 
durante o tempo quaresmal”. 
Com 73 anos, Lurdes disse que 
faz penitências desde criança. 
“Meus pais jejuavam na Qua-
resma e eles ensinaram, a mim 
e aos meus irmãos. Às sextas-
-feiras não faço carne em casa, 
nem nas quartas, quintas e sex-
tas da Semana Santa também 

não, então só faço peixe”, conta. 
A cristã também frisa que tão 
importante quanto as peni-
tências são as orações. “Me 
ponho muito em oração, por-
que entendo que não adianta 
fazer a penitência se não tiver 
a oração. Não são orações 
pedindo nada em troca, de 
maneira nenhuma. São ora-
ções para nos preparamos bem 
para a Páscoa da ressureição”. 
Esse exemplo de fé também 
é seguido pela Sônia Toma-
zelo, que vê a quaresma uma 
época e oportunidade para 
exercer ainda mais o amor 
ao próximo e a doação. “Além 

das penitências precisamos ter 
oração e, principalmente, ter 
atitudes boas para o próximo, 
ajudar pessoas que precisam 
ou transforma isso em doação. 
Por exemplo: um dinheiro que 
gastaríamos comprando algo 
que gostamos, podemos dei-
xar de comer e usarmos esse 
dinheiro para doar”, explica. 
Sônia ainda frisa que cada ano 
procura fazer um sacrifício 
de algo que gosta muito, por 
exemplo, deixar de comer algo. 
“Tem dias que não como carne, 
procuro diminuir o consumo 
de comida em geral e, no meu 
caso, eu amo assistir séries e na 

Quaresma deixo de assistir. É 
uma penitência muito grande 
para mim. Mas, repito, acima 
de todas essas penitências, o 
meu maior propósito é para 
intensificar as orações”. Padre 
Rafael Henrique dos Santos, da 
Paróquia Bom Jesus de Monte 
Aprazível explica que “a prática 
penitencial, é uma maneira da 
igreja convidar os seus fiéis 
a uma oração mais sobre, a 
uma oração mais íntima com 
o Senhor Jesus. São maneiras 
acentuadas de dar início à 
Quaresma como meios de viver 
esse tempo que nos prepara 
para a Páscoa”.

Sonia Tomazelo, vê a quaresma uma época e oportunidade para exercer ainda mais o amor ao próximo  “Exercícios 
quaresmais”

Simbologia 
das Cinzas

O que é a Quaresma?

Campanha da Fraternidade: 2022

Durante a Quaresma as 
Paróquias da Diocese de 
São José do Rio Preto cos-
tumam realizar caminha-
das penitenciais, medita-
ção da Via Sacra e Missas 
durante a madrugada. 
Também acontecem os 
“Mutirões de Confissões”.

“Tu és pó e ao pó tornarás” 
(Gênesis 3, 19). O texto bíblico 
indica a fragilidade humana 
e a imposição das Cinzas, na 
quarta-feira, reforça esse pen-
samento. O pó colocado sobre 
a cabeça dos fiéis é resultado 
da queima dos ramos usados 
na procissão do Domingo de 
Ramos do ano anterior.

A Igreja organiza a sua caminhada em “Tempos Litúrgicos”. 
A Quaresma é um desses tempos; tendo com caráter forte 
a oração e a penitência em prol da conversão pessoal de 
cada um. Ela se estenderá da Quarta-feira de Cinzas até a 
Quinta-feira Santa (quando tem início o Tríduo Pascal). 
“Quaresma é uma derivação do número quarenta. Vários 
episódios, na Bíblia, se passam sob o período de 40 dias 
ou anos: Deus fez chover 40 dias e 40 noites quando da 
construção da Arca por Noé (Gênesis 7, 4), o povo foi em 
busca da Terra Prometida e caminhou por 40 anos no 
deserto e até mesmo Jesus foi tentado durante 40 dias no 
deserto (Mt 4, 1 – 11). Desses episódios (e de tantos outros) 
é possível concluir que 40 é o número que indica mudança 
e transformação”, detalha o Bispado através da assessoria.

Trata-se, em 2022, da terceira vez que a Igreja no Brasil vai aprofundar o tema da edu-
cação em uma Campanha da Fraternidade. Desta vez, a reflexão será impulsionada pelo 
Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco. A Campanha da Fraternidade de 
2022 convida a promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé 
cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. 
“A Campanha busca trazer o tema da educação numa ótica fraterna para dispertar no 
meio da nossa sociedade, caminhos que nos leve a um projeto de vida pesosal, mas tam-
bém a um projeto de vida social, que favoreça uma educação sólida e capaz de mudar a 
vida das pessoas. A educação é a base de tudo e quando falamos de educação, envolve-
mos todos os agentes: a família, que é onde recebemos a primeira educação, de valores, 
de costumes; depois de escola, que é onde passamos boa parte da nossa vida; e a educa-
ção social”, explica o Padre Rafael.

Quaresma 
2022:

a mensagem 
do Papa

“A Quaresma é um 
tempo favorável de re-
novação pessoal e co-
munitária que nos con-
duz à Páscoa de Jesus 
Cristo morto e ressus-
citado. Aproveitemos 
o caminho quaresmal 
de 2022 para refletir 
sobre a exortação de 
São Paulo aos Gálatas: 
«Não nos cansemos de 
fazer o bem; porque, 
a seu tempo colhere-
mos, se não tivermos 
esmorecido. Portanto, 
enquanto temos tempo 
(kairós), pratiquemos 
o bem para com todos» 
(Gal 6, 9-10a). (...) Cada 
ano, a Quaresma vem 
recordar-nos que «o 
bem, como aliás o amor, 
a justiça e a solidarie-
dade não se alcançam 
duma vez para sempre; 
hão de ser conquistados 
cada dia» (ibid., 11). Por 
conseguinte peçamos a 
Deus a constância pa-
ciente do agricultor (cf. 
Tg 5, 7), para não desis-
tir na prática do bem, 
um passo de cada vez.”

Campanha desde 1961
A Campanha da Fraterni-
dade nasceu em 1961 e foi 
efetivada na Quaresma 
de 1962, na Arquidiocese 
de Natal; à época sob o 
pastoreio de dom Eugênio 
Sales (que viria a ser, mais 
tarde, o cardeal arcebispo 
do Rio de Janeiro). A inicia-
tiva, que visava criar um 
mecanismo para incentivar 
a corresponsabilidade dos 
fiéis com a manutenção das 
obras pastorais e sociais da 
Igreja, repercutiu positiva-
mente; tanto que já no ano 
seguinte, a ação alcançou 
16 dioceses do Nordeste. 
“Lembre-se: você também 
é Igreja”. Com esse lema, a 
Campanha da Fraternidade 
ganhou o Brasil. Os católi-
cos, em 1964, foram norte-
ados pelo tema “Igreja em 
Renovação”. 
Programação 
Na Diocese de São José do 
Rio Preto, a Campanha da 

Fraternidade está sendo 
promovida pelo padre Ra-
fael Henrique dos Santos. O 
presbítero conta, também, 
com equipe formada por 
leigos e diácono. 
No dia 2 de março, na Cate-
dral de São José, às 9h, será 
feita a abertura diocesana 
da Campanha da Frater-
nidade 2022. Outro mo-
mento importante, dessa 
vez sensibilizando toda a 
Região Metropolitana, será 
a solenidade a ser realizada 
na Câmara de Vereadores 
de São José do Rio Preto. 
Lideranças de mais de 30 
Municípios deverão par-
ticipar da apresentação 
no dia 9 de março, a partir 
das 19h.  “Queremos que a 
Campanha da Fraternidade 
2022 seja uma realidade na 
Diocese de São José do Rio 
Preto e que renda muitos 
frutos”, concluiu o padre 
Rafael.

Lurdes Molina, diz faz sua oração e entra na Quaresma

Arquivo PESSOAL

Arquivo PESSOAL
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