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COMBUSTÍVEIS EM RIO PRETO

Procon recebe 30 denúncias e 
notifica postos por preço abusivo
O Procon de Rio Preto recebeu nesta sexta-feira 30 denúncias de possíveis aumentos abusivos em preços de combustíveis

SÉRIE A3

Jacaré joga 
em casa e 
quer voltar a 
vencer
O Rio Preto entra em cam-
po neste sábado (12) contra 
o Desportivo Brasil tentan-
do quebrar um jejum de 5 
jogos sem vitória na Série 
A3 do Campeonato Pau-
lista. O triunfo é essencial 
para que o Jacaré volte a 
brigar pelo G8, que levaria 
o time a segunda fase da 
competição. 
ESPORTES Pág.6

TÉCNICA EM 
CURSO DO NFL
A treinadora do Rio Preto 
Weilers Ester Alencar, foi con-
vidada para participar de um 
fórum para mulheres promovi-
do pela NFL  ESPORTES Pág.6

Divulgação

Caminhoneiros ameaçam nova greve no Estado 
após anúncio de reajuste do combustível
Landim diz que “ninguém vai trabalhar no prejuízo” e acredita que é o momento de uma mobilização de toda a so-
ciedade, não apenas da classe de caminhoneiros. “Nesse exato momento, eu vejo que, se o governo não fizer nada, o 
país vai parar por não haver condições de rodar”. A última tentativa de greve ocorreu em novembro do ano passado. 
Na ocasião, não houve a mobilização esperada e a paralisação pretendida acabou não acontecendo. CIDADES Pág.5

Com as denúncias, a equipe do órgão foi para a rua e rea-
lizou a fiscalização em 15 postos, sendo que quatro serão 
notificados: 2 postos na região norte, 1 na Vila Maceno e 1 
na Vila Aurora. A suspeita é de que esses postos possam ter 
“antecipado” o aumento anunciado pela Petrobras antes 
que os novos valores entrassem em vigor. CIDADES Pág.8

O Procon de Rio Preto recebeu nesta sexta-feira (11) 30 denúncias de possíveis aumentos abusivos em preços de combustíveis

Rio Preto tenta fazer valer fator casa para voltar na briga pelo G8

SEU BOLSO

Gás de cozinha 
chega a R$ 130 
nas revendas 
de Rio Preto

FUNDO SOCIAL

Maria Elza tem 
encontro de 
primeiras-damas 
com Bia Doria

Nesta sexta-feira (11), as 
revendas de Rio Preto já 
colocaram o novo valor 
em prática. A reportagem 
entrou em contato com seis 
unidades no município e 
constatou que os preços es-
tão variando de R$ 120 a R$ 
130. Vale ressaltar que algu-
mas ainda não colocaram 
em prática o novo preço. O 
último reajuste havia sido 
realizado em outubro do ano 
passado.  CIDADES Pág.8

Encontro de primeiras-
-damas e representantes 
do Fundo Social de So-
lidariedade do Noroeste 
Paulista teve lugar nesta 
sexta-feira,11, na cidade 
de Nova Granada para um 
público de 260 pessoas de 
toda a região do noroeste. 
O evento contou com a pre-
sença da primeira-dama 
Bia Dória que fez e recebeu 
homenagens.        
POLÍTICA Pág.3

R$ 100 MILHÕES NO CAIXA
Conforme adiantado pelo Dhoje Interior, o prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) assinou contrato com a Caixa Econô-
mica Federal para obtenção de empréstimo no valor de R$ 
100 milhões que serão investidos em uma série de obras 
e projetos pela cidade         POLÍTICA  Pág.3

EMPRÉSTIMO

COVID

Saúde fará 
vacinação no 
fim de semana 
na Swift
CIDADES  Pág.5

IMUNIZAÇÃO

SP é terceiro 
no mundo em 
índice de 
vacinação
CIDADES  Pág.5

Divulgação

Herison Pauan Alastico
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Por Jaime Dias, médico 
veterinário com residência em 
doenças infecciosas pela Unesp 
e gerente técnico de animais 
de companhia da Vetoquinol 
Saúde Animal.

Na última década, 34.930 
pessoas foram diagnosticadas 
com leishmaniose visceral no 
país e 2.535 perderam a vida 
para a doença. Os números, do 
Ministério da Saúde, englobam 
2011 a 2020 e indicam que 1 
em cada 13 casos evoluiu para 
morte. Presente em todas as 
regiões brasileiras, a doença 
ainda é pouco diagnosticada e 
pode ser evitada por meio da 
prevenção ao principal respon-
sável por sua disseminação: o 
mosquito-palha.

Principal vetor do protozo-
ário Leishmania, ele e costuma 
picar cães de todas as raças e 
idades. Só que o ciclo da doença 
não para no cão. Isso porque, 
depois de picar um animal já 
infectado, também pode picar 
humanos, transmitindo o pro-
tozoário a homens e mulheres, 
adultos ou crianças, de todas 
as idades e classes sociais – e 
transformando o problema em 
uma grave zoonose.

Levantamentos feitos por 
estudiosos indicam que, para 
cada caso em humanos, exis-
tem 200 cães infectados com 
Leishmania. Com o total de 
casos registrados na década, 
o Brasil poderia ter tido até 
7 milhões de cães infectados. 
Para se ter uma ideia, o país 
tem cerca de 54 milhões de 
cães, de acordo com estimativa 
do IBGE. Nesse cenário, 12 em 
cada 100 animais estariam com 
leishmaniose visceral.

As estatísticas são conside-
radas subestimadas, já que para 
cada registro confirmado em 
cães, outros 5 animais podem 
estar assintomáticos. Por isso, 
tutores devem estar atentos a 
sintomas em seus animais. Ao 
notar desânimo, fraqueza, per-
da de apetite, emagrecimento 
progressivo, perda de massa 
muscular, descamações na pele, 
feridas no focinho, orelhas e na 
região das articulações, além 
de perda de pelos, crescimento 
exagerado das unhas, vômito e 
diarreia, é preciso procurar um 
médico-veterinário.

Mais grave, a leishmaniose 
também afeta importantes 
órgãos internos, como baço, 
fígado, rins, dentre outros, 
diminuindo significativamente 
a qualidade de vida e o bem-es-
tar do pet. Assim, mais do que 
tratar a doença quando seus 
efeitos já são sentidos na pele, 
prevenir esta grave enfermi-
dade é a melhor opção. E essa 
prevenção se faz mantendo o 
mosquito afastado dos cães, 
evitando que eles sejam infec-
tados e interrompendo o ciclo 
de transmissão.

A utilização de coleiras com 
efeito repelente e inseticida 
contra o mosquito palha re-
presenta uma excelente opção 
de prevenção da leishmaniose 
visceral, promovendo a libera-
ção de princípios ativos para a 
pele e os pelos do cão tratado, 
mantendo os mosquitos longe 
dos animais. Essa é a melhor 
solução para manter nossa fa-
mília canina protegida.

ARTIGO

Quanto ainda precisamos 
aprender neste mundo! Sem 
falar do que necessitamos com-
preender a respeito do Outro, o 
Invisível.
Quando Jesus diz: “A cada um 
de acordo com as suas obras” 
— não está determinando a 
punição aleatória de ninguém 
porque Ele resolveu que deveria 
ser assim... É que, se não houver 
esse conceito do Mestre em evi-
dência, algo cresce muito: a im-
punidade com todos os seus co-
rolários. Suas resultantes tantas 
vezes trágicas representam um 
reino da falta de vergonha, em 
que se prende quem rouba um 
pão, como em Les Misérables, 
de Victor Hugo (1802-1885), 
e se deixa cinicamente livre 
aquele que assalta a pátria. 
Estes levam à miséria e ao 
desespero multidões. Elas, por 
terem sido mantidas incultas 
e mal informadas, demoram a 
entender o dano que lhes é feito 
por quem as deveria favorecer. 
Por isso, não basta instruir, é 
urgente espiritualizar. Quem, 
na realidade, eleva o Espírito 
precata-se de se valer do seu 
conhecimento como se fora um 
assaltante de beira de estrada.
O Evangelho de Jesus sobrevive 
porquanto expande uma forte 
mensagem espiritual, moral 
(eu não disse moralista), ética, 
humana, social. Ao estudá-lo, 
em Espírito e Verdade, à luz do 
Novo Mandamento do Cristo 
Ecumênico, o Divino Estadista, 
portanto, Planetário, passamos 
a assimilar — com o fluir do 
tempo, que “é o grande Ministro 
de Deus”*1 — o conceito de Jus-
tiça aliado à Bondade, jamais na 
conivência com o mal. A ques-
tão é não nos transformar em 
cúmplices do que está errado, 
mas incorporar à Alma essa ele-
vada aliança com o sentimento 
de benevolência que nasce do 
coração humano, criado por um 
Deus que, na definição de Jesus 
por intermédio de João Evan-
gelista, é Amor. No desejo de 
tornar mais claro o raciocínio, 
digo-lhes que sempre me ali-
nhei a Confúcio (551-479 a.C.) 
quando afirma, do alto de sua 
sabedoria milenar, que “paga-se 
a Bondade com a Bondade, mas 
o mal com a Justiça”.
Prosseguindo sobre assunto tão 
vital, há muitos anos, numa pre-
gação de improviso que proferi 
no Rio de Janeiro/RJ, declarei 
que a Justiça de Deus é a ex-
pressão verdadeira do Amor. 
Vejam que eu disse de Deus, 
não de qualquer criatura que 
Nele se arvore, atrevendo-se a 
sentar no Seu Trono e decidir 
sobre a vida humana como se 
Ele próprio fosse. A advertên-
cia de Jesus, o Profeta Divino, 
em Seu Evangelho, consoan te 
Marcos, 13:21 a 23, no capítulo 
que anuncia a Grande Tribula-
ção de que temos falado nesta 
publicação, é clara:

“21 Então, se alguém vos disser: 
Eis aqui o Cristo! Ou: Ei-lo ali! 
Não acrediteis;
“22 pois surgirão falsos cristos e 
falsos profetas, operando sinais 

ARTIGO

Les Misérables ontem e hoje
Paiva Netto
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DICAS PARA QUEM PRETENDE  
INICIAR UMA ATIVIDADE FISICA

O s grandes músculos sao os que sustentam o cor-
po de maneira mais resistentes , são considera-
dos os maiores músculos do corpo e atuam como 
pilar no corpo humano .  

Para quem está iniciando nas atividades o ideal é seguir 
a ordem de construir o alicerce em primeiro lugar , capaz 
de sustentar o restante.  
Os principais músculos para iniciar um trabalho corporal 
são :  
Superiores: 
 Peitoral  
Dorsal  
Deltoide  
Bíceps  
Tríceps. 
Core: 
 Abdômen reto  
 Oblíquos  
Paravertebral (musculatura inferior das costas) 
Inferiores: 
Quadríceps  
Glúteos  
Isquiotibiais  
Panturrilhas. 
E para quem está iniciando as atividades físicas essas di-
cas vão ajudar muito após a primeira aula , onde o corpo 
tende a doer , a indisposição chega com tudo e a vontade 
parar logo no segundo dia pode acontecer se a pessoa não 
estiver muito focada e disposta a ver o resultado que che-
gará com o passar do tempo !  
Aqui estão algumas dicas   para não desistir na primeira 
semana de exercícios: 
1)Comece pelo básico , sem exagerar ,não fique pensando 
em aproveitar o tempo perdido em um único dia . Relaxe 
e vai devagar. 
2)Não existe uma regra para todos , cada corpo é único 
, exija que o profissional que te atende leve isso a sério e 
respeite sua individualidade. 
3)Coloque a atividade física  na sua agenda.Ela deve fazer 
parte da sua rotina de vida , exercitar-se é para sempre !  
4)Registre a sua evolução, análise seus movimentos e 
reconheça o quanto melhora a performance dia após dia , 
treino após treino . 
5)Treine acompanhado (a) , isso o motivará e trará inú-
meros benefícios , pois , as próprias diferenças entre o 
parceiro (a) será fator importante para seu crescimento . 
6)Tenha sempre em mente os benefícios da prática de 
exercícios. Leia sobre a atividade e procure estar antena-
do com as novidades da atividade escolhida . 
7) Seja feliz realizando seus exercícios , pense sempre o 
quanto isso está beneficiando seu corpo e sua mente . 
8) Se uma atividade não te realiza , troque por outra mo-
dalidade até encontrar uma que se adeque ao seu estilo .

Leishmanio-
se, um perigo 
à espreita
Jaime Dias

e prodígios, para enganar, se 
possível, os próprios eleitos.
“23 Estais vós de sobreaviso; 
tudo vos tenho predito”.

(...) O amadurecimento ir-nos-á 
revelando essa Augusta Face 
do Pai Celestial, a qualidade 
pedagógica do Seu Amor e de 
Sua Justiça. O Espírito Auta de 
Souza (1876-1901) mostra-nos 
um caminho para decifrar esse 
mecanismo universal pelo que 
Deus transforma devedores de 
Sua Lei em notáveis agentes 
dela:

“Contrastes
Auta de Souza (Espírito), na 
psicografia de Chico Xavier 
(1910-2002).

“Existe tanta dor desconhecida
“Ferindo as almas pelo mundo 
em fora,
“Tanto amargor de espírito que 
chora
“Em cansaços nas lutas pela 
vida;

“E há também os reflexos da 
aurora
“De ventura, que torna a alma 
florida,
“A alegria fulgente e estreme-
cida,
“Aureolada de luz confortadora.

“Há, porém, tanta dor em de-
masia,
“Sobrepujando instantes de 
alegria,
“Tal desalento e tantas desven-
turas,
“Que o coração dormente, a 
pleno gozo,
“Deve fugir das horas de re-
pouso,
“Minorando as alheias amar-
guras”.

(O destaque é meu.)

Anotaram bem? Eis o caminho 
da Política de Deus: faça a cria-
tura entender o Mecanismo de 
Salvação do Seu Criador, que 
conclama

“(ao) coração dormente, a pleno 
gozo,
“(...) fugir das horas de repouso,
“Minorando as alheias amar-
guras”.

E por falar nesse sublime sentir 
e agir, lembremo-nos continua-
mente do Mandamento Novo do 
Divino Chefe, constante de Seu 
Evangelho, segundo João, 13:34 
e 35; 15:13 e 9: “Novo Manda-
mento vos dou: amai-vos como 
Eu vos amei. Somente assim 
podereis ser reconhecidos como 
meus discípulos, se tiverdes o 
mesmo Amor uns pelos outros. 
(...) Não há maior Amor do que 
doar a própria vida pelos seus 
amigos. (...) Porquanto, da mes-
ma forma como o Pai me ama, 
Eu também vos amo. Permane-
cei no meu Amor”.
Alziro Zarur (1914-1979), sau-
doso fundador da Legião da 
Boa Vontade — que definiu 
essa notável Lei do Cristo como 
“a Essência de Deus” —, muito 
acertadamente completava: “E 
Jesus deu a Sua existência até 
por aqueles que se considera-
vam Seus adversários”.

Ninguém está condenado eter-
namente
Excelente a conclusão do sempre 
lembrado escritor de Poemas da 
Era Atômica. (...) À medida que 
o tempo vai transcorrendo, por 
meio das vidas sucessivas, todos 
vão entendendo e vivenciando, 
pela Dor ou pelo Amor, as lições 
libertadoras do Pedagogo Celes-
te, por força de Suas palavras e 
de Seus exemplos.
Oportuna é a palavra escla-
recedora do Irmão Clarêncio 
em construtivo diálogo com 
Hilário, na obra Entre a Terra 
e o Céu, de André Luiz (Espí-
rito)*2: “Todos nos achamos 
na grande marcha de cresci-
mento para a imortalidade. 
Nas linhas infinitas do instinto, 
da inteligência, da razão e da 
sublimação, permanecemos 
todos vinculados à lei do re-
nascimento como inalienável 
condição de progresso. Ataca-
mos experiências múltiplas e 
recapitulamo-las, tantas vezes 
quantas se fizerem necessárias, 
na grande jornada para Deus”.
Ninguém está condenado à da-
nação eterna, senão o demônio 
seria bem mais poderoso que 
Deus, e a Criação Divina seria 
uma satânica comédia, com 
licença do Alighieri (1265-1321) 
(...).

Dra Silvia Batista , fisioterapeuta , prof de educação física 
, empresaria da saúde , mestranda internacional em nutrição 
.Gestora do projeto Escola da vida natural e automasagem 
3D Nano .Contato : fisioterapiasilvia@icloud.com
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Política Cassação de alvará
TJ-SP valida lei sobre cassação de 
alvará de estabelecimento 
usado para receptação

Veto absorventes
 Congresso derruba veto à distribui-
ção de absorventes para estudantes 
carentes

Divulgação

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou dois projetos de 
lei aprovados recentemente 
pela Câmara Municipal que tra-
tam da fi scalização de trânsito 
por meio de radares. O primei-
ro veto é aplicado no projeto 
do vereador Paulo Pauléra (PP) 
que obriga a Prefeitura de Rio 
Preto divulgar em seu site a 
localização de todos os radares 
de fi scalização, e os respectivos 
limites de velocidade para cada 
via. 

Edinho justificou o veto 
afi rmando que a proposta de 
Pauléra tem vício de iniciativa 
por invadir competência do 
Poder Executivo. “Projetos de 
leis com tais objetos, na prá-
tica, criam obrigações para a 
administração local, invadindo 
a esfera da gestão administra-
tiva, que cabe ao Poder Execu-
tivo, e envolve o planejamento, 
a direção, a organização e a 
execução de atos de governo”, 
afi rmou. 

Outro veto
O outro veto foi aplicado 

ao projeto de lei do vereador 

Lei que obriga avisar radares 
é vetada pela prefeitura

PROJETO

Bruno Marinho (Patriota). Ele 
prevê a obrigatoriedade de re-
alização de estudo prévio para 
instalação de radar fi xo em Rio 
Preto. 

No veto Edinho lembra que 
toda a implantação de radares é 
disciplinada por leis específi cas. 
“O texto ora vetado não só pa-
dece de vício de iniciativa, mas 
também, de vício material, pois 
trata de questões afeitas a ma-
téria de competência da União 
Federal, sendo que as regras 
para a instalação de radares já 

estão dispostas na Resolução 
nº 798/2020 do CONTRAN, 
especialmente em seu Capítulo 
IV, além daquelas estabelecidas 
pelo próprio CTB – Código de 
Trânsito Brasileiro, objeto da 
Lei Federal nº 9.503/1997”, diz 
na justifi cativa. 

Ambos os vetos serão ana-
lisados em plenário. Caso se-
jam derrubados caberá ao 
prefeito Edinho acionar o Tri-
bunal de Justiça, por meio 
de uma Ação Direta de In-
constitucionalidade (Adin).

Edinho justificou o 
veto afirmando 
que a proposta 
de Pauléra tem 
vício de iniciativa

FUNDO SOCIAL

Primeiras-damas fazem 
encontro com Bia Doria

Edinho veta projetos que tratam sobre os radares em Rio Preto

Maria Elza Araújo participa de encontro

Encontro de primeiras-da-
mas e representantes do Fun-
do Social de Solidariedade do 
Noroeste Paulista teve lugar 
nesta sexta-feira,11, na cidade 
de Nova Granada para um 
público de 260 pessoas de toda 
a região. O evento contou com 
a presença da primeira-dama 
paulista Bia Dória que fez e 
recebeu homenagens. Dos 73 
municípios convidados, com-
pareceram 70 representantes. 

“Fizemos homenagem à 
Bia Dória em reconhecimento 
ao seu trabalho em prol dos 
Fundos Sociais do interior, 
principalmente no período da 
pandemia. Ela nos ajuda mui-
to, se esforça em nos atender 
sempre,” disse a chefe de ga-
binete da prefeitura da cidade 
Mariana Lourencetti. 

A primeira-dama paulista 
também entregou certifi cados 

e placas para os municípios 
e pessoas que se destacaram 
nos cursos profi ssionalizantes 
de manicure, pedicure, ca-
beleireiro, pedreiro, propor-
cionados gratuitamente pelo 
governo do Estado por meio 
do Fundo Social. 

A composição da mesa 
dos trabalhos contou com a 
seguinte escalação além da 
primeira-dama de Rio Preto 
Maria Elza Araújo; a prefeita 
de Granada dra Tânia Yugar; 
a segunda-dama do Estado 
Luciana Garcia, mulher do 
vice Rodrigo Garcia; Lilian 
Fructuoso – primeira-dama de 
Nova Granada; deputada esta-
dual Analice Fernandes (e líder 
da bancada do PSDB);  dr. 
Fernando Fernandes – re-
presentando o secretário de 
desenvolvimento do Estado de 
São Paulo Marco Vinholi;  dra 
Neuza das Graças – gestora 
do Departamento Social de 
Nova Granada; Iolanda Zevo-

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Conforme adiantado pelo 
Dhoje Interior, o prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) assinou 
contrato com a Caixa Econô-
mica Federal para obtenção 
de empréstimo no valor de 
R$ 100 milhões que serão 
investidos em uma série de 
obras e projetos pela cidade. 

O projeto do Executivo, 
aprovado pela Câmara em se-
tembro de 2021, terá o recur-
so liberado em três parcelas 
de R$ 100 milhões para con-
tratação entre 2022 e 2024, 
totalizando o valor de R$ 300 

milhões. Esta é a primeira 
etapa, que será destinada 
aos projetos que já estavam 
prontos para licitação. 

Nesta quinta-feira, 10, 
Edinho recebeu a visita de 

Edinho assina contrato e detalha 
onde serão investidos R$ 100 mi

EMPRÉSTIMOS

Nesta quinta-feira Edi-
nho recebeu a visita da 
Caixa para apresenta-
ção dos projetos

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

representantes da Caixa para 
apresentação dos projetos que 
serão contemplados com a 
liberação dos R$ 100 milhões 
iniciais. 

“Hoje queremos detalhar 
para os representantes da ins-
tituição os projetos que já es-
tão prontos junto à Secretaria 
de Obras para licitação. São 
obras de infraestrutura urba-
na, drenagem, pavimentação 
e reforma de equipamentos 
públicos”, destacou o prefeito. 

“Temos projetos prontos 

e outros com adequações 
sendo realizadas. Agora já 
temos uma lista de 10 obras 
que serão realizadas nesta 
primeira etapa e outras cinco 
em um segundo momento. 
Todas as 15 obras estão dentro 
deste primeiro orçamento de 
R$ 100 milhões”, explicou o 
secretário de Obras, Israel 
Cestari. 

Fazenda
O secretário da Fazenda 

José Martinho Ravazzi Neto 

obtido é 108 meses com 12 
meses de carência. “O valor 
será liberado quadrimestral-
mente, assim que o contrato 
foi assinado”, informou a 
Prefeitura.

Polêmica
A autorização para que o 

prefeito Edinho Araújo (MDB) 
pudesse adquirir o montante 
milionário ocorreu após aprova-
ção de projeto de lei por parte 
dos vereadores em sessão de 
setembro do ano passado.

CRONOGRAMA

15
NÚMERO DE OBRAS 
apresentadas para 
cronograma da prefei-
tura para aporte dos 
recursos

Edinho assina contrato e detalha onde serão investidos R$ 100 milhões

explicou que os valores de 
parcelas, taxas de juros, ca-
rência e prazo de pagamento 
serão detalhados em uma reu-
nião técnica com a instituição 
bancária, que será realizada 
na próxima semana. 

Juros
No entanto, conforme di-

vulgado com exclusividade 
pelo Dhoje, a taxa de juros 
será de 108% na modalidade 
CDI aplicada ao ano. O prazo 
para o pagamento do valor 

Doria lança 
programa 
para Nova 
Alta Paulista

O governador de São 
Paulo João Doria (PSDB) 
autorizou nesta sexta-feira 
(11), o programa de desen-
volvimento para a região 
da Nova Alta Paulista, 
localizada no noroeste do 
estado. O “SP Alta Paulis-
ta” propõe o desenvolvi-
mento regional, econômico 
e sustentável, por meio de 
ações estaduais, para a 
redução das desigualdades 
sociais e melhoria no Ín-
dice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) local. A 
previsão de investimentos 
ultrapassa os R$ 300 mi-
lhões. Na ocasião, Doria 
também autorizou o início 
de obras de infraestrutura 
urbana e do programa 
Nossa Casa/CDHU para 
as cidades de Valparaíso e 
Castilho, somando mais de 
R$ 20 milhões em recur-
sos estaduais.  “O SP Alta 
Paulista é um programa 
de gestão integrada. Assim 
como estamos fazendo 
com enorme sucesso no 
Vale do Ribeira com o Vale 
do Futuro, assim será aqui 
nessa região com mais 
saúde, mais educação e 
mais investimentos. Agora 
o crédito fi ca mais rápido 
e fácil. Com a formação 
desse programa, todos os 
municípios da Alta Pau-
lista podem ter acesso a 
esses fi nanciamentos para 
os seus programas de de-
senvolvimento.

Da REDAÇÃO
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Da REDAÇÃO

Divulgação

Ambos os vetos 
serão analisados 
em plenário. Caso 
sejam derrubados 
caberá ao prefeito 
Edinho acionar
 o Tribunal 
de Justiça
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CIDADES Polêmica das máscaras
Fiocruz divulgou um boletim que con-
sidera prematura a decisão de liberar 
máscaras em locais abertos

Inflação de fevreiro
O Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC) registrou inflação de 1% 
em fevereiro deste ano.

DEIC

DIG rende trio acusado de 
crimes graves em série
Policiais civis da DIG/DEIC de 
Rio Preto prenderam três pes-
soas acusadas de cometerem 
uma série de crimes graves na 
cidade. 
No último domingo, 6, ocorreu 
no Jardim Paraíso um roubo 
na modalidade sequestro re-
lâmpago. Por volta das 23 ho-
ras, dois homens abordaram a 
vítima, um idoso, quando in-
gressava em um motel. 
Os marginais assumiram a di-
reção do automóvel e mantive-
ram o aposentado em cárcere 
por várias horas, seguindo para 
a cidade de Monte Aprazível. 
Eles foram acompanhados por 
mais duas mulheres que os 
acompanharam no cativeiro, 

local em que a vítima sofreu 
várias agressões, ficando fe-
rida. O idoso foi liberado pelo 
grupo somente na manhã do 
dia seguinte. 
Durante o percurso até Monte 
Aprazível, com um dos bandi-
dos conduzindo o veículo da 
vítima, colidiram com uma mo-
tocicleta na Rodovia Washing-
ton Luís, que trafegava com 
condutor e passageira, derru-
bando-os e causando-lhes le-
sões. 
A mulher que estava na garupa 
sofreu traumatismo cranioen-
cefálico, sendo socorrida e per-
manecendo hospitalizada em 
estado grave. 
Na sequência da empreitada 

criminosa, um dos bandidos 
e as duas mulheres foram, na 
terça-feira, 8, com a caminho-
nete roubada até Votuporan-
ga, onde, após uma colisão de 
trânsito, abandonaram aquele 
veículo e retornaram para Rio 
Preto. 
Na madrugada de quarta-fei-
ra, 9, esse suspeito roubou 
um Hyundai HB20, rendendo 
mais uma vítima. Acompa-
nhado pelas duas mulheres, 
foi surpreendido por uma 
guarnição da Polícia Militar. 
Para escapar, jogou o carro 
roubado contra a viatura, cau-
sando danos. Segundo os po-
liciais militares, o criminoso 
estava armado e atirou.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) apreendeu, por volta 
das 6h10 desta sexta-feira, 11,  
124,3 quilos de maconha que 
estavam sendo transportados 
em um VW/Gol, de Almirante 
Tamandaré/PR, conduzido por 
um adolescente, de 17 anos. 

A equipe ao avistar o veículo 
decidiu realizar a abordagem 
onde constatou que o condutor 
era menor de idade e estava 
sozinho. 

Em vistoria no automóvel 
foi localizado o entorpecente 

que estava escondido em seu 
interior e porta-malas. 

Questionado, o infrator in-
formou que pegou o carro com a 
droga na cidade de Arapongas/
PR com destino a Ourinhos/
SP, porém, foi abordado pelos 
policiais de Ourinhos na divisa 
do Estado do Paraná com São 
Paulo. 

O adolescente foi apreendi-
do e encaminhado à delegacia 
de Jacarezinho/PR por tráfico 

Jovem de 17 anos é preso com 
carro e 124,3 quilos de maconha

NA BR 153

Em vistoria no automó-
vel foi localizado o en-
torpecente que estava 
escondido

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Dois são
 presos com 
empurrando 
moto roubada

de drogas. 

Dise
A DISE prendeu dois ho-

mens e apreendeu um adoles-
cente, nos últimos dois dias, 
em Rio Preto, por envolvimento 
com o tráfico de entorpecentes. 
Segundo a delegacia especia-
lizada, os três, que não têm 
relação entre si, foram surpre-
endidos com maconha, cocaína 
e crack nos bairros Lealdade II, 
Jardim Paraíso e Caic. 

Conforme os policiais, os 

suspeitos realizavam a venda 
no varejo, para os usuários e 
não são considerados grandes 
traficantes. 

Nesse tipo de delito, a DISE 
faz uma investigação de longo 
prazo e uma dessas operações 
terminou nesta quinta-feira, 10, 
quando uma equipe de policiais 
civis prendeu em flagrante um 
homem de 32 anos por tráfico. 

O alvo estava sendo inves-
tigado pela revenda de entor-
pecentes e foi flagrado com 10 
sacos de cocaína perfazendo 

Dois jovens, de 21 e 23 
anos, foram presos por 
policiais militares do Baep, 
na tarde desta quinta-feira, 
10, depois de um deles ser 
surpreendido empurrando 
uma Honda Falcon, de cor 
preta, roubada, no Jardim 
Arroyo, em Rio Preto. 

Segundo a PM, o mais 
novo entrou em uma ofi-
cina mecânica e foi abor-
dado. Em revista pessoal, 
nada de ilícito foi encon-
trado. Questionado sobre 
a moto, disse que havia 
comprado há pouco tempo 
de um rapaz com apelido 
de ‘Pará’. 

Os policiais foram até 
o endereço indicado e ao 
perceber a viatura o suspei-
to saiu correndo, pulando 
os muros de várias casas. 
O cão da polícia atacou o 
acusado na tentativa de 
pará-lo, mas ele continuou 
pulando os muros, sendo 
detido pouco depois. 

Ao ser interrogado so-
bre a motocicleta, admitiu 
ter entregue ao outro deti-
do e ainda confessou que 
guardava drogas em sua 
residência para um trafi-
cante que alicia menores. 

No imóvel, foram en-
contradas porções de ma-
conha, além de um tijolo 
da droga, porções de coca-
ína e balança de precisão. 

Uma investigação 
de longo prazo 
terminou nesta 
quinta-feira, 10, 
quando policiais 
civis prenderam 
um homem de 32 
anos por tráfico

um total de 12 quilos da droga, 
duas balanças, insumos para 
preparar e aumentar o volume 
do entorpecente, além de um 
revólver calibre 38 e munições. 

Todos os itens estavam ar-
mazenados na residência do 
suspeito, na Vila Angélica. 
O homem já era conhecido 
pela Polícia Civil, pois tinha 
sido preso pelo mesmo tipo 
penal duas outras vezes. Ele 
foi conduzido à sede da DEIC, 
indiciado e preso por tráfico 
de drogas e posse de munição. 

CONDUTOR

17
ANOS tem o jovem 
flagrado dirigindo o 
carro com a maconha 
apreendida na rodovia 
pela PRF

A equipe ao avistar o veículo decidiu realizar a abordagem onde constatou que o condutor era menor de idade e estava sozinho

Uma pistola, da marca 
Taurus, de calibre 38, e 20 
cartuchos foram apreendidos 
pelo Baep com um jovem, de 
21 anos, suspeito de envolvi-
mento em várias tentativas 
de homicídio em Rio Preto. O 
flagrante aconteceu no bairro 
Solidariedade, na madrugada 
desta sexta-feira, 11. 

Após receberem denúncia 
anônima, os pms foram até o 
endereço, onde um idoso os 
recebeu. O aposentado falou 
para a guarnição que a neta e 
o namorado tinham se mudado 

ARMADO

Suspeito de tentativas 
de homicídio é preso

para sua casa há pouco tempo. 
O idoso telefonou para a 

familiar e solicitou que viesse 
até a residência. Ela chegou 
acompanhada do suspeito, que 
confessou que tinha comprado 
a arma para proteção pessoal. 

Na delegacia
No Plantão, a prisão foi con-

firmada e o acusado transferido 
para a carceragem local, onde 
ficou à disposição da Justiça. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE

Suspeito de tentativas de homicídio é preso com arma pelo Baep

Celulares apreendidos no CPP
Durante revista de roti-

na no Centro de Progressão 
Penitenciária (CPP) de Rio 
Preto, nesta quinta-feira, 11, 
um agente penitenciário, de 
43 anos, encontrou 11 celula-
res, nove carregadores, dois 
fones de ouvido e dois cabos 
de carregador telefônico.

Os objetos

Divulgação/BAEP

Carro furtado 
é recuperado 
em abordagem 
na rodovia

Um carro, que havia 
sido furtado em Mogi 
Guaçu, em janeiro deste 
ano, foi recuperado pela 
Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) de Rio Preto, na 
tarde desta quinta-feira, 
10, após abordagem no 
km 69 da BR-153, nas 
imediações da base ope-
racional da corporação. 

Segundo os policiais, 
a vítima não tinha se-
guro e o veículo é finan-
ciado. Conforme a PRF, 
o homem que dirigia o 
automóvel alegou que 
comprou o Peugeot 207 
Sedan em um site de com-
pras pela metade do valor 
real de mercado. 

A ocorrência de re-
ceptação foi apresentada 
na Central de Flagrantes 
rio-pretense. O moto-
rista foi ouvido e libe-
rado. O carro foi entre-
gue à sua proprietária. 

Carriola
Policiais militares sur-

preenderam, na tarde des-
ta quinta-feira, 10, dois 
adolescentes, de 16 e 17 
anos, empurrando uma 
carriola com três baterias 
furtadas de veículos apre-
endidos no pátio do bairro 
Brejo Alegre. 

Ao perceberem a viatu-
ra, os menores tentaram 
dispensar os objetos, mas 
foram impedidos pelos 
pms. Em interrogatório, os 
infratores confessaram o 
crime e as baterias auto-
motivas foram devolvidas à 
dona do pátio de recolha. 
Na delegacia,ele foram 
ouvidos e liberados.

Os objetos, segundo bole-
tim de ocorrência registrado 
na tarde de ontem, no Plantão 
Policial, estavam dentro de 
uma bolsa artesanal, sobre 
uma cama. 

O caso será investiga-
do pelo 3º DP rio-pretense. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE

Divulgação/PRF

D
ivulgação

Divulgação
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O Semae (Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Rio Preto) vai interrom-
per o fornecimento de água 
neste sábado, dia 12, às 20 
horas, retomando o abaste-
cimento às 5 horas do dia 14 
(segunda-feira), nos bair-
ros abastecidos pela Esta-
ção de Tratamento de Água 
– ETA Palácio das Águas. 
A paralisação ocorre para dar 
continuidade nas obras de 
reforma e ampliação da esta-
ção. Serão realizadas manu-
tenções preventivas na infra-
estrutura da ETA. Para que 
este procedimento seja exe-
cutado conforme as normas 
de segurança do trabalho, 
será necessário interromper 
o funcionamento da estação. 
Todos os equipamentos de 
tratamento e bombeamen-
to permanecerão parados. 
A manutenção tem por obje-
tivo promover a melhoria das 
condições operacionais do 
sistema de tratamento e evi-
tar possíveis paradas não pro-
gramadas dos equipamentos. 
O Semae solicita aos usuários 
atingidos pela paralisação que 
mantenham os seus reserva-
tórios de água abastecidos e 
façam uso de forma mode-
rada. “É preciso economizar 
e fazer uso racional da água. 
Faremos de tudo para anteci-
par o fim dos trabalhos e for-
necer água antes do horário 
previsto. Por uma questão de 
precaução, trabalhamos com 
uma margem de segurança 
que prevê a normalização do 
abastecimento na madruga-
da de segunda-feira”, decla-
rou Fábio Furlan, gerente de 
Operação e Manutenção de 
Água. Ele explicou que a in-
tervenção da ETA é complexa 
e vai atingir vários setores. 

16 bairros ficam sem água 
hoje e amanhã em Rio Preto

MANUTENÇÃO NA ETA

A paralisação ocorre 
para dar continuidade 
nas obras de
 reforma e ampliação 
da estação.

O aumento no preço dos 
combustíveis anunciado pela 
Petrobras fez com que cami-
nhoneiros e transportadoras 
decidissem parar a partir desta 
sexta-feira (11). As empresas e 
entidades disseram, em comu-
nicado, que o reajuste do diesel 
inviabilizou o frete e que as 
frotas ficarão paradas. 

Segundo o jornal Estado 
de São Paulo, o assessor da 
presidência da Confederação 
Nacional de Transportadores 
Autônomos (CNTA) diz que se 
trata de uma paralisação técnica 
e sem bloqueios nas estradas. 
A entidade afirma ainda que “o 
aumento fez com que o sistema 

GREVE

Caminhoneiros ameaçam parar estradas
entrasse em colapso”. 

A Petrobras divulgou nesta 
quinta (10), depois de 57 dias 
sem aumento nos preços, um 
reajuste de 25% do diesel e de 
19% da gasolina vendida às dis-
tribuidoras. A estatal já vinha 
segurando uma alta no preço in-
ternacional do barril de petróleo, 
mas, com a guerra na Ucrânia, a 
empresa optou pelos aumentos. 

Já o presidente da Associa-
ção Brasileira de Condutores de 
Veículos Automotores (Abrava), 
Wallace Landim, o Chorão, uma 
das lideranças da greve de cami-
nhoneiros de 2018, explica que 
todos os produtos vão encarecer 
com os aumentos repassados ao 

frete dos caminhoneiros. 
Landim diz que “ninguém 

vai trabalhar no prejuízo” e 
acredita que é o momento de 
uma mobilização de toda a so-
ciedade, não apenas da classe 
de caminhoneiros. “Nesse exato 
momento, eu vejo que, se o go-
verno não fizer nada, o país vai 
parar por não haver condições 
de rodar”. 

A última tentativa de greve 
ocorreu em novembro do ano 
passado. Na ocasião, não hou-
ve a mobilização esperada e a 
paralisação pretendida acabou 
não acontecendo. Em 2018, 
uma paralisação nacional dos 
transportadores parou o país. 

A paridade de preços do 
combustível praticada pela Pe-
trobras vem suscitando críticas 
dos caminhoneiros e outros 
setores da sociedade. Seguem 
em discussão no Congresso 
dois projeto de lei que tratam 
de mecanismos para brecar 
o aumento de preço do com-
bustível, ambos de autoria do 
senador Jean Paul Prates (PT-
-RN). O PL 11/2020 estabelece 
uma alíquota unificada para o 
ICMS sobre os combustíveis, 
com um valor fixo, enquanto 
o PL 1.472/2021 visa a criação 
de uma espécie de fundo que 
funcionaria como um colchão 
para conter reajustes no setor. 

O Semae vai interromper o fornecimento de água neste sábado, dia 12, às 20 horas, retomando o abastecimento às 5 horas do dia 14

Da REDAÇÃO
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Caminhoneiros ameaçam nova greve no Estado 

IMUNIZAÇÃO

Se fosse um país, SP estava em terceiro 
lugar em ranking mundial de vacinação

O Estado de São Paulo, se 
fosse uma nação, estaria em 
terceiro lugar entre os países que 
mais vacinam contra a Covid-19 
no mundo, com 83,69% da po-
pulação com esquema vacinal 
completo, em comparação a 
países com população igual ou 
superior a 40 milhões de pesso-
as. São Paulo está atrás apenas 
da Coreia do Sul (86,57%) e da 
China (85,48%). 

Países
Em seguida, estão Espanha 

(83,65%), Japão (79,64%), Itália 
(78,95%), França (77,7%), Ale-
manha (75%), Brasil (73,48%), 
Reino Unido (72,06%) e Estados 
Unidos (65,19%) - os percentuais 
são atualizados periodicamente 

pelo portal Our World In Data, 
da Universidade de Oxford. 

Entre os elegíveis para re-
ceber as doses, ou seja, todos 
acima de 5 anos de idade, SP 

Congresso 
derruba veto à 
distribuição de 
absorventes

O Congresso Nacional 
derrubou, nesta quinta-
-feira, 10, o veto presiden-
cial ao projeto que prevê 
distribuição gratuita de 
absorventes para estudan-
tes de baixa renda da rede 
pública e para mulheres 
em situação de rua ou de 
vulnerabilidade social. 
Com isso, o texto vetado é 
promulgado no Congresso 
e a medida se torna lei. 

O projeto
O projeto, cujo veto 

foi derrubado ontem, visa 
promover uma estratégia 
de saúde e atenção à hi-
giene, combatendo a pre-
cariedade menstrual – a 
falta de acesso a produtos 
de higiene e outros itens 
necessários ao período 
da menstruação. Serão 
contempladas as mulhe-
res em idade reprodutiva 
inscritas no Cadastro Úni-
co de Programas Sociais 
(CadÚnico), além de mu-
lheres em situação de rua, 
independentemente de 
cadastro. 

O projeto também tem 
um viés voltado ao com-
bate à evasão escolar. 
Segundo consta no rela-
tório do projeto, à época 
da sua aprovação no Se-
nado, uma a cada quatro 
crianças não frequenta as 
aulas durante o período 
menstrual porque não 
têm absorventes.

Da REDAÇÃO 
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O Complexo Swift continu-
ará aberto neste sábado (12) e 
domingo (13) para aplicação de 
doses contra Covid-19 em ado-
lescentes (a partir de 12 anos) e 
adultos. O horário da vacinação 
será das 8h às 18h. Na semana 
que vem, a vacinação conti-
nua na Swift de segunda (14) 
a sexta-feira (18), no mesmo 
horário, exclusivamente para a 
faixa etária de 12 anos ou mais. 

VACINAÇÃO COVID

Swift segue aberta neste fim de semana
Para as crianças de 5 a 11 

anos, as doses estão disponí-
veis de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 15h, nas UBS Caic, 
Central, Cidade Jardim, Eldo-
rado, Jaguaré, Jardim Gabriela, 
Santo Antônio e Vila Elvira. 
Adolescentes e adultos também 
podem se vacinar nas outras 
UBS do município, de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 15h. 

Os endereços das unidades 

de saúde estão disponíveis no 
Portal da Prefeitura de Rio Pre-
to em: www.riopreto.sp.gov.br/
vacinacovid. 

R i o  P r e t o  j á  a p l i c o u 
1.067.881 doses da vacina con-
tra covid, sendo: 430.197 pri-
meiras doses (95,26% de co-
bertura vacinal), 97.165 segun-
das doses (88,15%), 227.348 
terceiras doses (48,89%), 444 
doses adicionais (para imu-

nossuprimidos) e 12.227 doses 
únicas. O número de faltosos 
para segunda dose está em 
26.461 pessoas e para terceira 
dose 121.806 pessoas. 

Na faixa etária de 5 a 11 anos, 
23.625 crianças foram imuniza-
das, com cobertura vacinal de 
67,56% e 20,74% para segunda 
dose, com 7.252 crianças que já 
completaram o esquema vacinal 
em Rio Preto. 

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
(INPC), que mede a varia-
ção da cesta de compras de 
famílias com renda de até 
cinco salários mínimos, 
registrou inflação de 1% em 
fevereiro deste ano. A taxa 
é superior à observada em 
janeiro (0,67%) e a maior 
para um mês de fevereiro 
desde 2015 (1,16%).

Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a taxa 
do INPC ficou um pouco 
abaixo da observada pelo 
IPCA, que mede a inflação 
oficial e que registrou va-
riação de 1,01%.

Em 12 meses, o INPC 
acumula taxa de 10,80%, 
acima dos 10,54% registra-
dos pelo IPCA.

Em fevereiro, os pro-
dutos alimentícios tiveram 
inflação de 1,25%.

Inflação

A manutenção tem 
por objetivo pro-
mover a melhoria 
das condições 
operacionais do 
sistema de tra-
tamento e evitar 
possíveis paradas

já chegou a marca de 89,56% 
da população imunizada com 
as duas doses e 99% com ao 
menos uma dose. Na população 
em geral, o estado já chegou a 

92,5% da população com ao me-
nos uma dose. Nesta sexta-feira 
(11), o Vacinômetro (https://
www.saopaulo.sp.gov.br/) re-
gistra 101,6 milhões de doses 
aplicadas nos 645 municípios 
paulistas. 

A vacinação da dose adicio-
nal também tem crescido nas 
últimas semanas, com mais de 
21,3 milhões de doses aplicadas. 
De acordo com o Consórcio de 
imprensa, São Paulo é o esta-
do com o maior patamar de 
aplicação da dose de reforço, 
com 45,32% da população, à 
frente da Paraíba (36,44%), 
Mato Grosso do Sul (35,84%) 
e Rio Grande do Sul (34,9%). 
No Brasil, 31,81% da popula-
ção recebeu a dose de reforço. 

SP alcança terceiro lugar em ranking mundial de vacinação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Pedalando em Mogi
A atleta rio-pretense Vanessa Paris 
disputa neste domingo (13) a prova 
“Volta dos Farrapos”, de  ciclismo

Timão e Macaca
Já classificado, o Corinthians enfren-
ta a Ponte Preta neste sábado (8), às 
18h30, na Neo Química Arena

Rio Preto tenta fazer valer fator 
casa para voltar à briga pelo G8

HOJE

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Rio Preto entra em cam-
po neste sábado (12) contra o 
Desportivo Brasil tentando 
quebrar um jejum de 5 jo-
gos sem vitória na Série A3 
do Campeonato Paulista. O 
triunfo é essencial para que 
o Jacaré volte a brigar pelo 
G8, que levaria o time a se-
gunda fase da competição. 
Atualmente a equipe é a 12ª 
colocada com 12 pontos, três 
a menos do que a Matonense, 
que está em 8º lugar. 

O último jogo do Rio Preto 
foi uma derrota por 2 a 0 para 
o Suzano. O técnico Rodrigo 
Fonseca afirmou que o Jacaré 
foi prejudicado pela arbitra-
gem na partida. “O jogo foi 
muito igual. O gol deles saiu 
em um contra-ataque após o 
árbitro deixar de marcar um 
pênalti claro para a gente. Se 
nós saíssemos na frente, seria 

outro jogo. Depois no segundo 
tempo o Brendon foi calçado 
dentro da área e o árbitro 
novamente não assinalou o 
pênalti, foi quando sofremos 
o segundo gol também em 
contra-ataque”, comentou. 

Fator casa
O esmeraldino aposta no 

fator casa para se recuperar 

no campeonato. Em cinco 
jogos foram três vitórias, um 
empate e uma derrota. No 
entanto, a equipe não venceu 
as duas últimas partidas, 
perdendo de 1 a 0 para o No-
roeste e empatando em 1 a 1 
com o Comercial. Este será 
o penúltimo jogo do time no 
Riopretão. 

“Para nós esse jogo é uma 

final e vai ser um divisor de 
águas para o Rio Preto na 
competição. Esperamos fazer 
um bom jogo para sair com a 
vitória”, comentou o técnico. 

Sem desfalques
Para o jogo, o Jacaré não 

deverá ter desfalques. O Des-
portivo Brasil chega para o 
jogo na beira da zona de re-

baixamento com 10 pontos. A 
equipe não vence há três jogos 
e vem de derrota para o Capi-
variano no meio de semana. 

“A gente está esperan-
do muito por esse jogo e 
esperamos colocar toda a 
nossa energia em campo 
para buscar o resultado e a 
tão sonhada classificação”, 
afirmou o atacante Gabriel. 

O esmeraldino aposta no fator casa para se recuperar no campeonato. Em cinco jogos foram três vitórias, um empate e uma derrota.

O esmeraldino apos-
ta no fator casa 
para se recuperar 
no campeonato. Em 
cinco jogos foram 
três vitórias, um em-
pate e uma derrota

A treinadora de quarter-
backs/ running backs do Rio 
Preto Weilers e do time femi-
nino de flag, Ester Alencar, 
foi convidada para participar 
de um fórum para mulheres 
promovido pela NFL (Natio-
nal Football League), liga de 
futebol americano do Estados 
Unidos. 

US$ 16 bilhões
O evento será realizado 

de forma online nos dias 14 e 
15 de março. A NFL é consi-
derada a liga esportiva mais 
valiosa do mundo, avaliada 
em cerca de 16 bilhões de 

NOS EUA

Treinadora do Weilers participa de fórum
dólares. 

“Esse fórum rola anual-
mente que a NFL promove 
como se fosse mesas redondas 
e palestras sobre a indús-
tria do futebol americano no 
contexto da NFL. Então tem 
donos de time, general ma-
nagers, treinadores, todas as 
funções, tendo um pouco de 
tudo. Para participar é neces-
sário ser indicado por alguém, 
preencher um formulário e 
aplicar”, contou Ester. 

Paranaense
Natural de Curitiba, ela 

foi contratada pelo Weilers 

no fim do ano passado. De 
acordo com a treinadora, a 
paixão pelo futebol americano 
começou por influência do 
irmão, que era fã do esporte. 

“Ele começou a jogar, gos-
tava muito e me ensinava as 
coisas que estava aprendendo, 
jogávamos juntos em casa, en-
tão com 11 anos eu já entendia 
várias nomenclaturas. Atual-
mente estou no meu oitavo 
ano envolvida com futebol 
americano. Comecei como 
atleta e até antes de vir para 
o Weilers eu dividia a função, 
tanto atleta como treinadora”, 
afirmou. 

De volta
O Rio Preto Weilers estreia 

neste domingo (13), a partir 
das 10h. Ester falou sobre a 
expectativa para o jogo.  “A 
expectativa está muito alta, 
são dois anos sem pisar no 
campo. A gente tem feito um 
trabalho bem intenso, bem 
detalhista, então estamos 
ansiosos para ver isso no cam-
po, colocar a prova tudo que 
temos trabalhado. De forma 
geral, estamos bem confiante 
e satisfeita com a entrega dos 
atletas e o trabalho feito com a 
comissão técnica”, comentou. 

SÉRIE A 3

Olímpia recebe o líder São José hoje

O Olímpia joga neste sá-
bado (12) contra o São José 
a partir das 15h tentando a 
sua segunda vitória na Série 
A3 do Campeonato Paulista. 
Em 11 partidas, o Galo Azul 
venceu apenas o Noroeste na 
3ª rodada. O desempenho 
deixou o time na 15ª posi-
ção, penúltimo lugar, com 
7 pontos, dentro da zona de 
rebaixamento. O Desportivo 
Brasil, primeira equipe fora 
da degola, já abriu três pontos 
de vantagem. 

Sem vencer
O alviceleste ainda não 

venceu sob o comando de 

Vilson Taddei e mais uma 
vez terá desfalques por conta 
de suspensão. Nos últimos 

Divulgação

BRASIL

Tite convoca seleção 
para jogar contra
Bolívia e Chile

O técnico Tite convocou 
nesta sexta-feira (11) a seleção 
brasileira para as últimas roda-
das das Eliminatórias Sul-Ame-
ricanas para a Copa do Mundo 
do Catar. Os jogos serão contra 
Chile e Bolívia. 

Os convocados 
Goleiros: Alisson (Liverpool-

-ING), Ederson (Manchester Ci-
ty-ING) e Weverton (Palmeiras). 
Laterais: Dani Alves (Barce-
lona-ESP), Danilo (Juven-
tus-ITA), Alex Telles (Man-
chester United-ING) e Gui-
lherme Arana (Atlético-MG). 
Zagueiros: Eder Militão (Real 
Madrid-ESP), Gabriel Magalhães 

(Arsenal-ING), Marquinhos 
(Paris Saint-Germain-FRA) e 
Thiago Silva (Chelsea-ING). 
Meias: Arthur (Juventus-I-
TA), Bruno Guimarães (New-
castle United-ING), Casemiro 
(Real Madrid-ESP), Fabinho 
(Liverpool-ING), Fred (Man-
chester United-ING), Lucas 
Paquetá (Lyon-FRA) e Phillipe 
Coutinho (Aston Villa-ING). 
Atacantes: Antony (Ajax-HOL), 
Gabriel Martinelli (Arsenal-
-ING), Neymar (Paris Sain-
t-Germain-FRA), Raphinha 
(Leeds United-ING), Richar-
lison (Everton-ING), Rodrygo 
e Vinícius Júnior (ambos Real 
Madrid-ESP).

Natural de Curitiba, ela foi contratada pelo Weilers no fim do ano

três jogos, o Olímpia saiu de 
campo com um homem a me-
nos. Dessa vez, a equipe terá a 

volta do meia Titico, expulso 
contra o Suzano. Por outro 
lado, o zagueiro João Victor 
terá que cumprir suspensão 
nesta rodada. 

O São José chega para o 
jogo embalado com duas vitó-
rias seguidas, sendo a última 
por 3 a 2 contra o Capivaria-
no, resultado que combinado 
com o tropeço do Comercial 
diante da Votuporanguense, 
levou a Águia para liderança 
da Série A3. 

Invicto
A equipe está invicta há 5 

jogos e pode garantir a clas-
sificação para a segunda fase  
antecipadamente se vencer e 
ocorrer uma combinação de 
resultados.

Vinvius LIMA

Olímpia recebe o líder São José neste sábado

Palmeiras 
vence 
São Paulo e se 
classifica

Com gol de Rony ainda 
no começo do primeiro 
tempo, o Palmeiras se clas-
sificou antecipadamente às 
quartas de final do Paulis-
tão ao ganhar do São Paulo, 
por 1 a 0, no Morumbi, em 
clássico atrasado da 4ª 
rodada nesta quinta-feira 
(10). 

Invicto
Único invicto no cam-

peonato, o Palmeiras che-
gou aos 23 pontos e, mes-
mo com um jogo a menos, 
é o líder isolado do Grupo 
C. O São Paulo, que vinha 
de três vitórias seguidas, 
segue na liderança do Gru-
po B, com 17 pontos, mas 
ainda não se garantiu nas 
quartas de final. 

O Palmeiras começou 
a partida ligado e, depois 
de Wesley acertar a trave, 
abriu o placar aos nove 
minutos com Rony. Marcos 
Rocha cruzou e o atacante 
desviou de cabeça. A bola 
acertou a trave e entrou 
após bater nas costas de 
Tiago Volpi. Atrás do pla-
car, o São Paulo tentou 
equilibrar as ações e viu o 
Palmeiras ampliar aos 26 
com Rony, mas o gol foi 
bem anulado pela arbitra-
gem. O time tricolor tinha 
dificuldades para criar lan-
ces de perigo e apostava 
nas bolas aéreas.

D
ivulgação
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OS TRÊS ANOS D0 SOS CONSUMIDOR
JORNALISMO DE 
DEFESA DO CIDADÃO 

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Pedro Roberto Gomes, presidente da Câmara

Márcia Caldas, presidente do Sincomerciários da Região Metropolitana

Lelé Arantes, jornalista e historiador

Há três anos percebi uma 
lacuna nesse tema da defesa do 
consumidor na imprensa rio-
pretense, daí veio o convite do 
Edson Paz e da jornalista Edicleia 
Batista,  para ocupar esse espeço.
No começo em 10 de março de 
2019, foi uma coisa nova e um 
grande desafio, ter uma coluna 
semanal e colocar e em pauta 
questões do jornalismo de defesa 
do cidadão consumidor.
Os temas puderam beneficiar 
e trazer conhecimento, para 
quem estava lendo do outro 
lado aproveitar em termos de 
encaminhamento e orientação dos 
seus direitos. 
É uma área que quando a gente 
percebe grandes transformações, 
surgem sempre novos desafios. 
Nunca acaba a defesa do 
consumidor, do cidadão, porque 
sempre que conseguimos 
melhorar, tem alguma outra coisa 
vindo.
 Tivemos muitos avanços, ainda 
que não melhoremos tudo, 
fizemos com que o consumidor 
seja menos lesado, e existe esse 
diálogo. Temos esse espaço 
garantido, digamos. Isso ajuda 
muito e nos traz um desafio 
grande, todos os dias. E os 
desafios são inesgotáveis, porque 
são inúmeras as áreas. Todo dia 
nós temos que batalhar, discutir, 

não só novos temas, mas normas 
e implementação de leis.
E são temas que a defesa 
do consumidor entende, 
compreende, compartilha. Houve 
um avanço muito grande. E 
estamos discutindo coisas muito 
importantes, como qualidade de 
vida, consumo consciente, meio 
ambiente, questões que antes não 
se pensavam.
Hoje, o consumidor não é mais 
neutro. Ele reage, vai atrás. 
Mesmo assim, ele tem aquela 
expectativa da mídia falar, 
divulgar, porque confia muito na 
imprensa.
 Mas os consumidores estão 
indo para as redes sociais. 
Esse fenômeno existe porque 
hoje nós temos produtos que 
antes do prazo de garantia já 
trazem problemas. Existe uma 
obsolescência programada depois 
de determinado tempo. Por que 
hoje não existe uma disposição 
das empresas de colocar um canal 
de comunicação decente?
 Por causa dessa atualização quase 
obrigatória, porque o produto é 
programado para ter uma vida 
útil pequena. Quem nunca ouviu 
que fica mais barato comprar um 
aparelho novo do que consertar? 
Mas o consumidor tenta resolver 
com a empresa, e quando não 
consegue, já que o canal de 

MANIFESTAÇÕES PELOS TRÊS ANOS SOS CONSUMIDOR
TRÊS ANOS DE MUITA 

CIDADANIA 

A coluna semanal do jornal DHOJE 
“SOS Consumidor”, um canal aberto 
voltado para a defesa do consumidor, 
iniciou-se em 10 de março de 2019, três 
anos, portanto, que a coluna dominical 
pauta o jornalismo nas questões de 
interesse do cidadão. Escrita com 
conhecimento de causa pelo advogado 
Dr. Sergio Parada, a coluna vocaliza as 
lutas cotidianas dos consumidores 
lesados e prejudicados nos seus direitos 
ao comprar determinado produto. 
“SOS Consumidor” é prestador de 
serviço, pratica jornalismo cidadão, 
com muita interatividade por meio 
do espaço “Reclame Aqui”. Leitura 
obrigatória aos sábados (começou 
aos domingos), rica em conteúdo, de 
forma clara, didática, objetiva e que 
permanece brindando o público com 
orientações e esclarecimentos sobre 
o Direito do Consumidor. Parabéns 
ao Dr. Sergio Parada, ao presidente 

PARABÉNS, SÉRGIO! 
PARABÉNS, DHOJE 

INTERIOR!

Desde que o conheci, e já se vão aí 
quase quatro décadas, Sérgio Parada 
está envolvido, de alguma forma, em 
movimentos de defesa dos interesses 
da população. Vê-lo aprimorar-se na 
Defesa do Consumidor não me foi 
nenhuma novidade. O que me chamou 
a atenção foi o modelo que ele usou 
para colocar isso nas páginas do jornal 
DHoje Interior, que lhe franqueou o 
espaço: a assiduidade e pertinência para 
produzir sua coluna semanalmente.
Não contaminado pelo reducionismo 
dos jornalistas nem pela prolixidade dos 
advogados, livrando -se do juridiquês, 
Parada escreve de forma que todos 
possam entender sua mensagem. Sua 
escrita leve e concisa faz com que o 
consumidor entenda a mensagem e a 
lei. O mais importante de tudo é saber 
que ele faz sua página com o coração 
aberto e liberdade absoluta, distribuindo 

Feliz Aniversário 

É com grande alegria que venho cumprimenta-lo pelo terceiro aniversário do SOS  
do Consumidor importante espaço de informação e comunicação cujo objetivo 
final é o consumidor. Como gestora sei das dificuldades na manutenção do espaço 
não só pelo trabalho árduo que ele exige, pelas redes sociais tão em moda e que 
inibem a leitura e a reflexão escrita e principalmente pelos custos operacionais que 
são demandados. Chegar aos três anos ininterruptos deve mesmo ser festejado.  Feliz 
aniversário Página do Consumidor do DHOJE.

comunicação é falho, ele vai para 
as redes sociais. Infelizmente 
a fiscalização é muito falha no 
país. Até as empresas que lesaram 
o consumidor serem punidas 
definitivamente, já lucraram muito.
A imprensa é a grande 
colaboradora da defesa do 
consumidor. Ela está sempre 
atenta e em sintonia com a 
defesa. É dela que partem alguns 
questionamentos, por isso está 
muito propensa ir atrás, resolver, 
questionar. É muito importante, 
porque quanto mais informação 
você leva, mais importante se 
torna a notícia e as respostas 
tendem a ser mais rápidas. Hoje 
se dá muita ênfase a essa história 
do consumidor e acho que a mídia 
consegue levar esses temas com 
tranquilidade. Além disso, através 
da imprensa, é possível levar 
uma consciência maior para o 
consumidor.

Nesse mundo que tem como meta 
a produção e o consumo de bens, 
objetivo e motor da felicidade, 
como quer a publicidade – que 
hoje movimenta 430 bilhões de 
dólares por ano em todo o mundo 
–, o chamado consumismo coloca 
em risco a sanidade humana e o 
meio ambiente.
A sanha consumista é devoradora 
de mentes e de terras, águas, flora 
e fauna.
Ao contrário do antigo lema, 
que situava como opostos 
desenvolvimento e preocupações 
ambientais, hoje é uma questão de 
sobrevivência da raça a contenção 
da devastação e a educação para o 
consumo sustentável.
Através da coluna procuramos 
retratar as lutas cotidianas de 
consumidores lesados e que 
conquistaram seus direitos por 
meio de orientação da imprensa e 
entidades do terceiro setor.
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Divulgação A cobertura dos direitos do 
consumidor pela mídia se 
intensificou a partir da década de 
1990, com a entrada em vigor do 
CDC.– defendem que a governo 
começou a se fazer presente 
nas questões do consumidor a 
partir de pressões da sociedade 
civil. e abordavam temas como 
publicidade enganosa e produtos 
de má qualidade.
No início dos anos 90, as matérias 
eram mais institucionais, vindas 
de fontes oficiais, e algumas 
poucas cartas de reclamações. 
Hoje, toda a grande imprensa tem 
sua seção ou página de direito 
do consumidor, com o papel 
principal de denunciar abusos e 
orientar o leitor.
No fim da década de 1990 
cerca de 2 mil consumidores 
recorriam mensalmente às 
seções de jornais com notícias 
ou reclamação contra empresas. 
O índice de resolução das 
reclamações via jornais chegava 
a 90% dos casos, enquanto o 
percentual dos Procons, os órgãos 
governamentais de defesa do 
consumidor, atingia a 75%.
Em um país em que o Estado 
raramente prima pela defesa do 
cidadão, este recorre a outras 
formas de representação – 
como os movimentos sociais, 
as associações de consumidores 
e a mídia. Mas os meios de 
comunicação têm uma atuação 
ainda limitada: a prestação de 
serviços e o papel de advogado 

de defesa do leitor, por meio 
das cartas com reclamações da 
compra de produtos com defeitos. 
Os leitores ficam felizes com a 
resolução de seus problemas, é 
claro. Entretanto, os temas não 
são aprofundados e não atingem 
o ponto central da questão: a 
ausência de políticas públicas que 
ajudem a viabilizar os direitos dos 
consumidores.
Mas a imprensa está aprendendo a 
lidar com a defesa do consumidor, 
o espaço para essa questão tem 
se ampliado, na orientação e 
prestação de serviços junto ao 
consumidor. 
Essa prática da cidadania pode ser 
incentivada a partir da introdução 
de matérias curriculares nas 
escolas, conscientizando as 
crianças sobre a racionalidade no 
consumo e a defesa dos direitos 
E, por fim, já se torna necessária 
a introdução de uma disciplina 
inovadora nos currículos de 
graduação ou de especialização 
dos cursos de Jornalismo: 
Jornalismo de Defesa do Cidadão 
Consumidor. Essa disciplina 
cumprirá um importante papel 
social se, além de instrumentar os 
futuros profissionais sobre como 
atuar na área, formar jornalistas 
com visão crítica em relação a 
esta questão crucial e polêmica, 
que abrange não apenas relações 
de compra e venda de produtos 
em magazines, mas a viabilização 
de políticas públicas de defesa do 
cidadão consumidor.

da empresa, Edson Paz e a diretora 
Edicleia Batista, aqui representando os 
demais jornalistas e colaboradores. Vida 
longa ao jornal e que venham muitos 
anos de “SOS Consumido”. Rio Preto 
agradece.

seu conhecimento de forma gratuita, 
uma vez que seus ganhos financeiros 
não advêm desse trabalho.



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

Colunista social Fátima Cruz 
O Palácio Municipal de Miguel Alves- PI, sede da 
administração municipal, construído no ano de 1953, 
pelo prefeito , o comerciante e latifundiário José Re-
bêlo do Rêgo(in memoriam), atualmente tendo como 
administrador público,  em seu primeiro mandato,  o 
miguelalvense Francisco Antônio Rebelo de Paiva, 
popularmente conhecido por @veimdafetraf Veim 
da Fetraf, eleito pela sigla partidária PL, tendo como 
seu vice, @adailjuniorr Adail Júnior, vem passando por 
reformas em suas dependências internas , iniciando 
pela sala  que está localizado o Gabinete Munici-
pal, que vem se transformando  em uma linda sala 
vip com um  designer ultra moderno,  forros novos,  
paredes em 3D, com um fascinante painel em toda 
uma das suas paredes frontais,  que traz uma bela  
paisagem  destacando os principais pontos turísticos, 
históricos, naturais e religiosos, valorizando princi-
palmente,  sem distinções,  todos os templos religio-
sos local, destacando e enaltecendo  as diferentes 
religiões. Aplausos para o chefe do Poder Executivo 
Municipal @veimdafetraf por está revitalizando o 
prédio da sede da Prefeitura que há muito tempo não 
ganhava reforma, assim, como também outros pré-
dios públicos municipais,  que  já foram reformados 
em seu primeiro ano de administração, e  estão sendo 
reformados, onde citamos  em andamento, o mais an-
tigo prédio escolar Mariano Mendes e também no rol 
das reformas , o prédio do Ginásio de Esportes Chico 
Noca, que está sendo totalmente modernizado e bem 
estruturado.

AUMENTO DE SEPARAÇÕES
Expresso Itamarati, que tem concessão de parte do 
transporte coletivo urbano em Rio Preto, usando das 
argumentações da outra concessionária, a Santa Luzi, 
que tem concessão de parte do transporte coletivo 
urbano em Rio Preto, usando das argumentações da 
outra concessionária, a Santa Luzi. 

Pontos turisticos
O número de divórcio cresceu em Rio Preto. No ano 
de 2020, o índice atingiu 51%. Dez anos antes o índice 
era de 36%. Neste período, a quantidade de divórcios 
judiciais aumentou 70% (de 768 para 1313). Os dados 
foram registrados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). Ainda de acordo com a pes-
quisa, mais da metade das separações ocorrem antes 
da união completar oito anos. 

IMPOSTO DE RENDA 2022
A Receita Federal anunciou as regras para o preen-
chimento da declaração do Imposto de Renda 2022, 
ano-base 2021. O programa já está disponível no 
site do órgão. Para este ano, o prazo para entrega da 
declaração completa é de 7 de março até o dia 29 de 
abril. Não houve reajuste na tabela e os valores são 
os mesmos de ano passado. 

DICA DA SEMANA 
Você sabia que é possível deixar as suas unhas fortes 
e longas como um único ingrediente? Para deixar suas 
unhas mais bonitas e fortalecidas, use óleo de coco. 
O óleo hidrata profundamente as unhas e cutículas. 
Desse modo, elas vão crescer muito mais rápido e 
resistentes. Modo de uso: para utilizar esse produto, 
passe uma pequena quantidade do óleo nas unhas. 
Em seguida, massageie bem com a ponta dos dedos. 
Faça isso unha por unha. Além disso, é importante 
que você faça isso todos os dias, caso contrário não 
haverá resultado. Espero que tenha gostado da dica.

CUIDADO COM A SAÚDE 
Quem tem diabetes, precisa tomar cuidado com a ali-
mentação. Por exemplo, existem frutas que o diabé-
tico pode consumir, porém outras que deve evitar ou 
comer com moderação, por conta da alta taxa glicê-
mica. Entre as frutas que podem ser consumidas por 
quem tem diabetes estão: pêssego, laranja, morango, 
ameixa, pêra, maracujá, maçã, goiaba, abacate, cereja. 
Já aquelas que devem ser evitadas são: uva, manga, 
abacaxi, banana e melancia. Lembrando que antes de 
fazer qualquer alteração na alimentação, é sempre 
importante consultar o seu médico pessoal.

SEU BOLSO

Procon recebe 30 denúncias 
e notifica quatro postos por 
aumento abusivo no preço

O Procon de Rio Preto re-
cebeu nesta sexta-feira (11) 30 
denúncias de possíveis aumen-
tos abusivos em preços de com-
bustíveis. Com as denúncias, a 
equipe do órgão foi para a rua 
e realizou a fiscalização em 15 
postos, sendo que quatro serão 
notificados: 2 postos na região 
norte, 1 na Vila Maceno e 1 na 
Vila Aurora. 

“Esses postos terão que apre-
sentar as notas e comprovan-
tes para justificar o aumento, 
senão será considerada uma 

Segundo o Uehara, a 
tendência é que novas 
altas no preço da gaso-
lina voltem a acontecer 
nas próximas semanas

prática abusiva que pode ser 
penalizada em até 2% do fatu-
ramento. Se for constatado, eu 
irei solicitar a aplicação no seu 
grau máximo”, afirmou o dire-
tor do Procon, Jean Dornelas. 
 
Ainda de acordo com o dire-

tor, todas as denúncias serão 
analisadas e novas notificações 
poderão ser feitas na próxima 
segunda-feira (14). “Infelizmen-
te temos apenas dois fiscais, mas 
estamos focados em coibir au-
mentos abusivos sem justifica-
tiva”, complementou Dornelas. 

A Petrobras comunicou o 
aumento de preços da gasolina, 
diesel e GLP na quinta-feira (10) 
que valeria a partir dessa sexta-
-feira (11). No entanto, alguns 
postos de Rio Preto já aplicaram 
o reajuste ainda na quinta-feira. 
Nas distribuidoras, o preço mé-
dio teve um aumento de 18,77%. 
Para o diesel, o valor teve alta de 
24,9%. Em Rio Preto, o preço do 
litro da gasolina está variando 
de R$ 6,69 a R$ 6,89. 

“Desde que a União Euro-
peia efetuou sanções à Rússia, 
o mercado internacional ficou 
agitado. Nós não tínhamos esse 
tipo de situação desde 2014 e 
agora estamos em uma crise 

internacional. Alguns postos 
já fizeram o repasse do preço 
pois algumas revendedoras já 
aumentaram o preço para eles. 
Esses postos vão poder compro-
var isso aos órgãos competentes 
com as notas e caso alguém 
tenha extrapolado o preço sem 
justificativa está sujeito às ações 
desses órgãos”, explicou o pre-
sidente do Sindicato do Co-
mércio Varejista de Derivados 
do Petróleo do Estado de São 
Paulo (Sincopetro) de Rio Preto, 
Roberto Uehara. 

Segundo o Uehara, a ten-
dência é que novas altas no 
preço da gasolina voltem a 
acontecer nas próximas se-
manas. “Se a crise continuar, 
o preço vai infelizmente subir 
ainda mais. A situação também 
não é confortável para os donos 
de postos. Para eles é terrível, 
pois são obrigados a arrumar 
um capital de giro de uma 
hora para outra”, comentou. 

Procon recebe 30 denúncias e notifica 4 postos por aumento abusivo dos combustíveis em Rio Preto

           Esses postos 
terão que apre-
sentar as notas e 
comprovantes para 
justificar o aumen-
to, senão será con-
siderada uma práti-
ca abusiva
Jean Dornelas, 
diretor do Procon

“

“

BOTIJÃO MAIS CARO

Gás de cozinha aumenta e chega a 
R$ 130 nas revendas de Rio Preto

Gás de cozinha chega a R$ 130 nas revendas de Rio Preto

A Petrobras anunciou nes-
ta quinta-feira (10) o aumento 
nos preços do GLP, o gás de 
cozinha. O botijão passou a 
custar R$ 4,48 o quilo, um 
reajuste de 16% em relação 
ao preço anterior. O último 
reajuste havia sido realizado 
em outubro do ano passado. 

Revendas
Nesta sexta-feira (11), as 

revendas de Rio Preto já co-
locaram o novo valor em 
prática. A reportagem entrou 
em contato com seis unidades 
no município e constatou que 

os preços estão variando de R$ 
120 a R$ 130. Vale ressaltar 
que algumas ainda não coloca-
ram em prática o novo preço. 

O que dizem
“O reajuste se deve ao au-

mento do petróleo interna-
cional ocasionado pela guerra 
entre Ucrânia e Rússia. Como o 
preço estabelecido pela Petro-
bras está atrelado ao petróleo 
internacional, vai ocorrer o 
reajuste de 16% que deve real-
mente deixar o gás na faixa de 
R$ 120 a R$ 130”, explicou o 
presidente da Associação dos 
Revendedores de Gás de Rio 
Preto, Eder Freitas. 

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Divulgação
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“Após serem observados 
preços em patamares consis-
tentemente elevados, tornou-
-se necessário que a Petrobras 
promova ajustes nos seus pre-
ços de venda às distribuidoras 
para que o mercado brasileiro 
continue sendo suprido, sem 
riscos de desabastecimento”, 
informou a Petrobras por nota. 

O BARRIL
O barril de petróleo no 

mercado internacional ul-
trapassou US$ 130 (cerca de 
R$ 656). Quando a Petrobras 
anunciou o último aumento, 
em 11 de janeiro, o produto era 
cotado em US$ 83 (R$ 419). 

Balcão de 
Empregos 
fecha semana 
com 498 vagas

O Balcão de Empregos 
de Rio Preto desta sexta-
-feira (11) está oferecendo 
498 oportunidades de tra-
balho. As principais delas 
são: ajudante de obras 
(100), operador de tele-
marketing (54), vendedor 
(34), consultor de vendas 
(21), call center de produ-
tos agropecuários (15), ele-
tricista (12), entre outras. 

Há também oportuni-
dades de estágio. As vagas 
são para: administração 
(4), pedagogia (4), jornalis-
mo (1), direito (1), ciências 
contábeis (1), enfermagem 
(1), social media (1), T.I. (1) 
e designer gráfico (1). 

Interessados podem 
consultar o site www.rio-
preto.sp.gov.br/balcaoem-
pregos, disponível gratui-
tamente para ser acessado 
via computadores, tabletes 
e smartphones conectados 
à internet. 

Quem preferir pode 
procurar atendimento pre-
sencial no Balcão de Em-
pregos no Poupatempo ou 
na Prefeitura Regional

Divulgação
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LEI Nº 14.142
De 10 de março de 2022.

Dispõe sobre a sinalização vertical e 
horizontal de toda fiscalização eletrônica de 
velocidade efetuada por meio de lombada 
eletrônica e radar móvel ou fixo nas vias 
urbanas do município.

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das atribuições que me são conferidas 
por Lei,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos 
do § 6º, do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei:

Art. 1º Toda fiscalização eletrônica de velocidade efetuada por meio de 
lombada eletrônica e radar móvel ou fixo nas vias urbanas do município será 
sinalizada vertical e horizontalmente, mediante o uso de placas fixas e pintura de solo, 
observada a legislação nacional de trânsito e demais normas regulamentadoras.

Parágrafo único. Para radares móveis, a pintura de solo será substituída por 
sinalização aérea móvel.

Art. 2º As placas fixas e as pinturas de solo terão localização e dimensões 
compatíveis com a via em pontos anteriores à instalação, observados os seguintes 
requisitos:

I – para vias de velocidade de 30 ou 40Km/h: instalação a, pelo menos, 50 
(cinquenta) metros de antecedência do radar ou da lombada, contendo a velocidade 
permitida na via e os dizeres “Atenção: radar a 50 metros”;

II – para vias de velocidade de 50 ou 60Km/h: instalação a, pelo menos, 100 
(cem) metros de antecedência do radar ou da lombada, contendo a velocidade 
permitida na via e os dizeres “Atenção: radar a 100 metros”.

Art. 3º É vedada a aplicação de multas por meio de radar móvel, fixo ou 
lombada eletrônica que não forem sinalizados conforme as previsões desta Lei e 
demais normas aplicáveis à espécie.
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte ao de sua 
publicação. 

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
10 de março de 2022.

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara 

AUTÓGRAFO Nº 15.467/2021
Projeto de Lei nº 180/2021
Aprovado em 14/09/2021, na 34ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 053/21 rejeitado em 08/03/2022, na 13ª Sessão Ordinária
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e
publicada no jornal oficial do Legislativo.

David Aymar Ronconi Bruno
  Diretor Geral em exercício                                                                                                  

Autoria da propositura: 
Vereador Anderson Branco

rfg/
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LEI Nº 14.143
De 10 de março de 2022.

Altera o § 3º do Art. 154 da Lei Municipal nº 
13.509, de 15 de junho de 2020, que dispõe 
sobre o Código Sanitário do Município de 
São José do Rio Preto.

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das atribuições que me são conferidas por Lei,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do § 6º, 
do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei:

Art. 1º O § 3º do Art. 154 da Lei Municipal nº 13.509, de 15 de junho de 2020, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 154. .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................

§ 3º Sem prejuízo do disposto neste artigo e da aplicação da penalidade de multa, os 
valores previstos no caput e nos §1º e §2º deste artigo serão aumentados até o triplo 
nos casos de festas clandestinas com finalidade comercial ou não comercial.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
10 de março de 2022.

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara 

AUTÓGRAFO Nº 15.634/2021
Projeto de Lei nº 069/2021
Aprovado em 14/12/2021, na 54ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 004/22 rejeitado em 08/03/2022, na 13ª Sessão Ordinária
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e
publicada no jornal oficial do Legislativo.

         David Aymar Ronconi Bruno
  Diretor Geral em exercício                                                                                                   

Autoria da propositura: 
Vereador Renato Pupo
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991 - 4º andar, Cível - (17) 2137-3802 - Fiscal - (17)
2137-3754, Chácara Municipal - CEP 15090-140, Fone: (17) 2137-3802,
São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTODOS DEPÓSITOS EFETUADOS

Processo Digital nº: 1007946-29.2020.8.26.0576
Classe: Assunto: Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Requerente: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Requerido: de Carli Empreedimentos e Participações Ltda

Tramitação prioritária

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1007946-29.2020.8.26.0576.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que a COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ move uma Ação de Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública /
DL 3.365/1941 contra de Carli Empreedimentos e Participações Ltda, objetivando incorporar
ao seu patrimônio parte do imóvel matriculado sob o nº 27.897 do 1º Cartório de Registro de
Imóveis de São José do Rio Preto/SP, assim descrita: "UMA GLEBA DE TERRAS composta de
Nove mil quatrocentos e cinquenta e oito vírgula trinta e nove metros quadrados (9.458,39 m²)
tendo seu perímetro 499,62 metros lineares e com as seguintes características e confrontações
assim descritas: Inicia-se a descrição deste perímetro no marco M1 definido pelas coordenadas
NORTE: 7.687.994,887 m e ESTE: 661.271,920 m, situado junto à propriedade de
Transbrasiliana Concessionária de Rodovias, matrícula 170.140, à propriedade de Huang Chen
Lung, matrícula 28.040 e esta referida Área; deste segue até o ponto M2 definido pelas
coordenadas NORTE: 7.687.921,456 m e ESTE: 661.255,871 m, com azimute de 192°19’43” e
distância de 75,16 metros; deste deflete à esquerda e segue até o ponto M3 definido pelas
coordenadas NORTE: 7.687.813,330 m e ESTE: 661.299,116 m, com azimute de 158°12’04” e
distância de 116,45 metros, confrontando até aqui com a propriedade de Huang Chen Lung,
matrícula 28.040; deste deflete à direita e segue até o ponto M4 definido pelas coordenadas
NORTE: 7.687.803,848 m e ESTE: 661.226,855 m, com azimute de 262°31’28” e distância de
72,88 metros, confrontando até aqui com o Remanescente da matrícula 27.897; deste deflete à
direita e segue até o ponto M5 definido pelas coordenadas NORTE: 7.687.976,655 m e ESTE:
661.212,917 m, com azimute de 355°23’19” e distância de 173,37metros, confrontando até aqui
com a propriedade de José Matheus Telles Menezes, matrícula 9.375; deste deflete à direita e
segue até o ponto M1 (início desta descrição) definido pelas coordenadas NORTE: 7.687.994,887
m e ESTE: 661.271,920 m, com azimute de 72°49’44” e distância de 61,76 metros; confrontando
até aqui com a propriedade de Transbrasiliana Concessionária de Rodovias, matrícula 170.140;
fechando-se assim esta Área aqui descrita", declarada de utilidade pública conforme Resolução
Autorizativa nº 9.048, datada de 07/07/2020. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991 - 4º andar, Cível - (17) 2137-3802 - Fiscal - (17)
2137-3754, Chácara Municipal - CEP 15090-140, Fone: (17) 2137-3802,
São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão
Oficial, nos termos e para os fins do Decreto-Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto,
aos 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO ÀMARGEM DIREITA
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

WESLEY BRITO MARTINEZ e GABRIELA MARTINEZ TEIXEIRA. Ele, brasileiro, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e seis (26) de setembro de um mil novecentos e noventa e 
sete (1997), com vinte  e quatro (24) anos de idade, pintor, solteiro, filho de EVERALDO ABATI MARTINEZ e de 
dona MARIA REGINA BRITO MARTINEZ. Ela, brasileira, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, nascida 
aos  vinte e sete (27) de junho de um mil novecentos e noventa e nove (1999), com vinte  e dois (22) anos de idade, 
esteticista, solteira, filha de UEVERSON GONÇALVES TEIXEIRA e de dona CLAUDIA CRISTINA MARTINEZ.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, dez (10) de março de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Edital do Pregão Presencial nº 005/2022 - Registro de Preços
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interes-
sados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 005/2022, re-
ferente ao registro de preços para a aquisição de carnes e deriva-
dos. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 29 
de março de 2022 às 09:00 horas, na Biblioteca Municipal de Bady 
Bassitt. Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas 
através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitaco-
es@badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 
11 de março de 2022. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

Edital do Pregão Presencial nº 006/2022 - Registro de Preços
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os inte-
ressados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 006/2022, 
referente ao registro de preços para a aquisição de frios. O rece-
bimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 29 de março 
de 2022 às 11:30 horas, na Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. 
Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas através 
do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@ba-
dybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 11 de 
março de 2022. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

Tomada de Preços nº 001/2022 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Tomada 
de Preços 001/2022. Objeto: Contratação de empresa para reforma 
e ampliação da Escola Municipal Nice Beochi Nunes Ferreira, loca-
lizada na Rua Indalécio Thomaz de Aquino, em Bady Bassitt - SP. 
Sessão: 14h00 do dia 29/03/2022, na Biblioteca Municipal de Bady 
Bassitt. Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas 
através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licita-
coes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 11 de março de 2022. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, 
faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
GABRIEL MAIER MACÊDO e BIANCA CAROLINA DA CUNHA, sendo 
ELE filho de JOSEMAR PEREIRA MACÊDO e de MARCELI ILANI MAIER 
MACÊDO e ELA filha de MARIO DA CUNHA JUNIOR e de MARCELA FA-
BIANA SIQUEIRA DA CUNHA;

THIAGO VICENTE DE LIMA e SARA KAROLINE DOS SANTOS SILVA, 
sendo ELE filho de ELIZEU LIMA e de ROSA VICENTE DE LIMA e ELA filha 
de NERVALTER BATISTA DA SILVA e de IVANILDE ALBINO DOS SANTOS;

JEFERSON CARLOS MOLEZIN BARBOSA e BRUNA CRISTINA BEIGO 

BREVIGLIERI, sendo ELE filho de ADILSON BARBOSA e de CÉLIA APA-
RECIDA MOLEZIN BARBOSA e ELA filha de VALDECI BREVIGLIERI e de 
SILMARA ELISABETE BEIGO;

BRUNO BARRETTO FERREIRA PENNA e LUCIANA APARECIDA DOS 
SANTOS RIGAMONTE, sendo ELE filho de RENE FERREIRA PENNA 
NETO e de ANA LÚCIA BARRETTO PENNA e ELA filha de PEDRO RIGA-
MONTE e de MARIA HELENA DOS SANTOS RIGAMONTE;

KAUÊ FARIA RENESTO e JULIA DA COSTA FORTI, sendo ELE residente 
e domiciliado no 2º subdistrito desta cidade, filho de WLADEMIR RENES-
TO JUNIOR e de RENATA ELOISA FARIA RENESTO e ELA filha de LUIZ 
HENRIQUE FORTI e de MARIA TERESA DA COSTA FORTI;

LARISSA DA SILVA e TATIANE CRISTINA DOS SANTOS, sendo LARIS-
SA filha de FRANCISCO CARLOS DA SILVA e de SOLANGE DOS REIS 
e sendo TATIANE filha de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e de TANIA 
CRISTINA LOPES DOS SANTOS;

VICTOR POMBO YOSHINAGA e ANA CAROLINA PAGLIUSO, sendo ELE 
filho de AURO KENJI YOSHINAGA e de ANDREA ARAUJO POMBO e ELA 
filha de ANDRÉ PAGLIUSO e de LILIA ANDRÉIA TOSCHI; 

DANIEL WATANABE RODRIGUES e THAYNÁ RAISSA BARBOSA DE 
ALVARENGA, sendo ELE filho de JAIR CELSO RODRIGUES e de AMÉLIA 
HISSAHE WATANABE RODRIGUES e ELA filha de ALEXANDRE LIMA 
PEREIRA e de LUCIANA CRISTINA BARBOSA DE ALVARENGA;

RICHARD RICARDO ORATI NUNES e RAFAELA ARANTES DE JESUS, 
sendo ELE filho de MARCEL NUNES e de SANDRA HELENA ORATI e ELA 
filha de LUIS FERNANDO ATILIO DE JESUS e de SANANDA ARANTES 
FURTADO;

PAULO SERGIO ALEXANDRE DE PAES JUNIOR e MIKELLE CODINHO-
TO DE FARIAS, sendo ELE filho de PAULO SERGIO ALEXANDRE DE 
PAES e de EDNA DIAS RAMOS e ELA filha de ELIAS MONTEIRO DE FA-
RIAS e de MIRLEI DIAS CODINHOTO DE FARIAS; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 11/03/2022.
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O Sindalquim (Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas) 
iniciou na última segunda-
-feira, dia 07 oficialmente a 
campanha salarial 2022 do 
setor Sucroalcooleiro. Uma 
assembleia na usina Cofco 
de Sebastianópolis do Sul foi 
o start para as negociações. 
Ainda está semana as assem-
bleias foram realizadas nas 
usinas: Cofco de Meridiano, 
Tiete de Ubarana e de Paraí-
so, Tereos de Tanabi, Itajobi, 
Coplasa, Moreno e a Malosso. 
Ao todos são 15 unidades 
do setor do Etanol no qual 
as negociações tem como 
data base o dia 01º de maio, 
somente uma negociações 
acontece no mês de setembro 
(Guarani).

 

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sin-
dicato, a participação dos 
trabalhador nesta primeira 
semana foi totalmente po-
sitiva, onde todos demos-
traram sua preocupação 
com o reajuste deste ano. 
O ponto central da campanha 

Sucroalcooleiro: Sindalquim 
inicia campanha salarial
As assembleias estão 
sendo feito por duas equi-
pes de diretores que vão 
percorrer as 15 unidades

salarial deste ano será a repo-
sição do INPC (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor) 
cheio e o pedido de um ganho 
real de 2% para recompor 
as perdas. A previsão que a 
inflação fica em cerca de 11%. 
Diferencial - O sindicalista 
destaca que os trabalhadores 
de uma unidade ou grupo que 
venham aceitar a proposta 
que for negociada individu-
almente, o Acordo será fe-
chado com a anuência daque-
le grupo de trabalhadores. 
“Eu não quero discutir Verba 
Indenizatória este ano, eu não 
quero discutir cláusulas so-
ciais, este ano os negociado-
res tem que ter a consciência 
que nós precisamos resgatar 
os valores perdidos, que per-
demos no auge da pandemia 
quando ela assolou o mundo 
e no ano seguinte (2021) 
tivemos um aumento parce-
lado”, finalizou Alves Filho. 
Segunda semana –  a 
semana do dia 14 a 17 de 
m a r ç o  t e m  c o n t i n u i -
dade nas  assembleias . 
Dia 14 – às 6h30 Alcooeste; 
Dia 15 – às 6h30 Colombo de 
Santa Albertina e Palestina; 
Dia 16 –  às 6h30 Co-
l o m b o  d e  A r i r a n h a ; 
Dia 17 – às 6h30 Bun-
g e  d e  O r i n d i ú v a  e 
Dia 18 – às 6h30 Nardini de 
Vista Alegre.

Campanha salarial 
do setor sucroal-
cooleiro deste ano 
será diferente de 
anos anteriores, as 
negociações serão 
feitas por grupo ou 
unidade 

PEDIDO 

11%
AUMENTO além dos 
11% o Sindalquim 
busca mais 2% para 
recompor perdas acu-
muladas

Trabalhadores em todas as assembleias participaram de forma efetiva mostrando que todos estão preocupados com a recomposição das perdas

Sérgio SAMPAIO
amaralsampaio@hotmail.com.br

CAMPANHA SALARIAL 

BENEFÍCIO

Salão de 
Beleza dos 
Frentistas 
na sede 

O Salão de Beleza dos 
frentistas que fica localizan-
do na sede do Sindicato dos 
Frentistas em Rio Preto está 
funcionado a todo vapor aten-
dendo os trabalhadores e 
trabalhadoras da categoria e 
seus dependentes.

O atendimento é feito em 
dias e horários alternados de 
segunda a sexta-feira, sendo 
que as terças e quintas-feiras 
o horário de funcionamento é 
das 8h00 às 13h00 e as segun-
das, quartas e sextas-feiras o 
atendimento é das 13h00 às 
18h00.

Outras informações pelo 
telefone 17 3219-9400 ou 
pessoalmente na sede do sin-
dicato, Rua Eurides da Cruz, 
164, Jardim Paraíso, em Rio 
Preto.

Hemocentro Rio Preto: 
Av. Jamil Feres Kfouri, 80 - 

Jardim Panorama. De segunda a 
domingo. Das 07h00 às 13h00


