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A rota do tráfico de animais 
nas estradas da região
Traficantes usam rodovias da região como corredores para comércio ilegal de animais silvestres

PRFEITURA

Câmara vota 
parecer do TCE 
sobre contas 
de 2019
Um dos destaques das ses-
sões de terça-feira, 15, na 
Câmara de Rio Preto, será a 
análise e votação do parecer 
do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, sobre 
as contas da Prefeitura Mu-
nicipal, relativas ao exercí-
cio de 2019.  O documen-
to aprova a prestação de 
contas do município, mas 
faz série de apontamentos.
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MELHOR QUE 
COREIA DO SUL
Rio Preto alcançou neste sá-
bado (12) a marca de 410.932 
mil pessoas vacinadas contra 
Covid-19. CIDADES P.4

Divulgação Polícia Ambiental

Divulgação

ESPORTE

Weilers volta 
a campo hoje 
após pausa 
de 2 anos
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FUTEBOL

Mirassol recebe 
o São Paulo e 
pode garantir a 
classificação
Mirassol e São Paulo fa-
zem um jogo decisivo neste 
domingo (13), às 16h, pelo 
Campeonato Paulista. A 
partida vale a classifi cação 
para a segunda fase para 
ambos os times. A promes-
sa é de que o Maião esteja 
lotado, já que os ingressos 
estavam quase se esgotan-
do, até que o Governo de 
São Paulo autorizou a carga 
total nos estádios na última 
quarta-feira (9).
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COMÉRCIO EXTERIOR

Rio Preto bate 
US$ 3,7 milhões 
em exportações 
em 2 meses
Rio Preto registrou nos 
dois primeiros meses de 
2022 uma movimentação 
de US$ 3,7 milhões em 
exportações. O valor re-
presenta um aumento de 
44,6% em relação ao mes-
mo período do ano passado.
Os principais produtos 
exportados foram car-
roçarias para veículos 
(29%), preparações capi-
lares (19%) e móveis e suas 
partes (9,1%). 
CIDADES Pág.4

FEIRA

Prefeitura 
faz Semana 
de Educação 
em Saúde
A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio das Secretarias de 
Educação e Saúde, promove 
entre os dias 14/3 e 18/3 a 
Semana de Educação em 
Saúde, que tem o objetivo 
de reforçar para os estu-
dantes dos ensinos funda-
mental 1 e 2 os cuidados 
com a dengue e o escorpião. 
A estimativa é de que 900 
estudantes participem da 
Feira.  CIDADES Pág.4

Os números sobre o tráfi co 
de animais no Brasil não 
são exatos, mas o que se 
sabe já é assustador Na 
edição de hoje você verá 
uma reportagem especial 
que mostra as principais 
rotas do tráfi co nas estradas 
da região, além de histórias 
de animais resgatados. “Os 
trafi cantes são, em geral, 
muito bem organizados. 
E é muito difícil fl agrá-los 
no início da execução do 
crime. O mais comum é 
fazermos a apreensão du-
rante o transporte ilegal 
dos animais”, diz o capi-
tão da Polícia Ambiental 
Deivid Gabriel de Melo.
CIDADES  Pág.5

NA CÂMARA

Projeto amplia 
subsídio para 
mais passageiros 
de ônibus
Projeto protocolado na Câ-
mara Municipal quer que 
a Prefeitura de Rio Preto 
aumente o subsídio para 
as empresas de transporte 
coletivo urbano para que 
determinadas pessoas te-
nham redução no valor da 
tarifa cobrada. 
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COVID

Terminal volta 
a ter posto 
de vacinação 
essa semana
A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto vai reabrir o pos-
to de vacinação volante no 
Terminal Urbano de Rio 
Preto a partir da próxima 
segunda-feira, 14. As doses 
serão aplicadas também 
na terça e na quarta-fei-
ra, 15 e 16 de março, das 
7h30 às 18h. Nesse local, 
a vacinação será exclusiva 
para adolescentes (12 anos 
ou mais) e adultos. Saiba 
mais na edição de hoje.
 CIDADES Pág.4Vacinação volta a montar posto no terminal essa semana

Tráfico de animais silvestres  em estradas da região movimenta negócios milionários; Arara regastada pela polícia

Zé Rafael 

Divulgação
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Mulher! Sinônimo de for-
taleza, destemor e compai-
xão... Certamente por isso 
Jesus contou com o extra-
ordinário apoio de incontá-
veis heroínas, a exemplo de 
Maria, chamada Madalena, 
Joana de Cuza, Suzana, Mar-
ta e Maria, irmãs de Lázaro 
— a quem o Sublime Amigo 
ressuscitou —, além de tan-
tas outras que o Evangelho 
não registra, mas o Espíri-
to de Deus imortaliza. No 
momento da crucificação, 
todas corajosamente acom-
panhavam Maria Santíssima, 
enquanto os homens, exceto 
João Evangelista, assusta-
dos, se escondiam. Depois, 
vieram a redimir-se. Aliás, 
na hora trágica no Gólgota, 
elas é que permaneceram ao 
lado do Divino Ressuscitado: 
“E diante da cruz estavam a 
Mãe de Jesus, a irmã dela e 
também Maria Madalena, 
e Maria, mulher de Clopas” 
(Evangelho, consoante os 
relatos de João, 19:25).

Assim sendo, na Volta 
Triunfal do Taumaturgo Ce-
leste ao planeta Terra — con-
forme está anunciado no Seu 
Santo Evangelho e no Seu 
Apocalipse Redentor, já que 
Ele vem dar “a cada um de 
acordo com as suas obras” 
(Boa Nova, segundo Mateus, 
16:27 e Apocalipse, 22:12) —, 
aquelas mulheres terão a gló-
ria de estar à frente da equipe 
de recepção. Elas e todos os 
que são capazes, pela força do 
Amor Fraterno, de transpor 
os perigos e não desonrar o 
seu Mestre, pois assegurou 
Jesus: “Todo aquele que 
me testemunhar diante dos 
homens, Eu o testemunharei 
diante do Pai, que está nos 
Céus; mas aquele que me 
negar perante os homens, 
também Eu o negarei diante 
do Pai, que está nos Céus” 
(Evangelho, segundo Mateus, 
10:32 e 33).

Gosto muito deste sig-
nifi cativo provérbio judaico 
sobre as mães: “Deus, não 
podendo estar em todos os 
lugares, fez as mães”.

ARTIGO

Você já pensou que fortalecer 
a comunicação interna da sua 
empresa pode ser um fator 
decisivo no crescimento do 
negócio? Estudos indicam 
que empresas que investem 
em relacionamento e engaja-
mento com os colaboradores 
podem ter um incremento 
de até 22% no faturamento. 
Esse refl exo monetário não é 
isolado, ele acontece porque 
funcionários engajados com o 
que fazem tendem a produzir 
21% a mais do que funcioná-
rios que não se sentem mo-
tivados em suas atividades e 
com a empresa contratante.
Outro dado interessante re-
lacionado a produtividade 
é que, segundo a McKinsey, 
colaboradores perdem até 
20% do tempo de trabalho 
buscando informações essen-
ciais para o desenvolvimento 
de suas funções. Logo, se 
houver um fluxo de infor-
mação melhor e mais orga-
nizado, o tempo antes gasto 
na busca de dados pode ser 
investido em planejamento, 
criatividade e até mesmo na 
agilidade em concluir tarefas.
É comum que empresas que 

ARTIGO

Comunicação interna
pode ser a chave para
potencializar o seu negócio

Felipe Hotz, fundador e 
CEO do Comunica. In, é 
empreendedor com 10 anos 
de experiência na área de 
Comunicação Interna e 
Endomarketing. Em 2017, 
desenvolveu a startup para 
transformar a comunicação 
das empresas com o uso de 
inteligência de mercado e 
tecnologia. A plataforma já 
benefi ciou grandes insti-
tuições, como Tok&Stok, 
Volvo, ViaVarejo, Bayer e 
Electrolux.

Gabriel Kessler é CGO do 
Dialog.ci, startup respon-
sável por desenvolver uma 
plataforma online de co-
municação interna e RH, 
que funciona como um 
hub para o colaborador e 
melhorar o engajamento 
dentro das empresas.

Fundado em 16 de fevereiro de 2004
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Luiz Feboli Filho, gerente da Vigilância Ambiental

Edinho  Araújo, Prefeito de Rio Preto

Maicoul Alves, jogador de defesa do Weilers e capitão da equipe

5 dicas para 
engajar  times 
remotos

Com o avanço da vacinação e a diminuição de res-
trições, o panorama do “pós-pandemia” fi ca cada 
vez mais claro. Os modelos de trabalho remoto e 
híbrido ganharam força e mostraram que vieram 

para fi car. E pensando nesse cenário (de forma parcial 
ou integral), vem sempre a pergunta: como engajar times 
remotos?
De acordo com a Gartner, no fi nal de 2021, pessoas que 
trabalham no modelo remoto representaram 32% de todos 
os funcionários em todo o mundo, um número signifi cativo 
que mostra o quão relevante é falar sobre o engajamento 
fora do padrão tradicional, dentro de um escritório.
Neste artigo, compartilho algumas boas práticas para ajudar 
sua empresa nessa missão. Confi ra:

1) Alinhamento é tudo!

Esse conselho é válido para qualquer modelo de trabalho, 
mas ainda mais importante no remoto. Isso porque o ali-
nhamento entre os membros de uma equipe é essencial para 
que todos entendam quais são suas responsabilidades. Para 
isso, existem várias opções, como criação de grupos ou o uso 
de chat interno em rede social corporativa, por exemplo.
Com o distanciamento físico, a falta de alinhamento pode 
causar grandes problemas na produtividade e resultados dos 
colaboradores, afetando assim seu engajamento.

2) Defi na objetivos

Ainda falando sobre alinhamento, um fator essencial para 
trabalhar o engajamento dos colaboradores é falar sobre os 
objetivos. Se isso não está claro para o funcionário, fi que 
alerta!
As pessoas trabalham com propósito e objetivos e a empresa 
precisa deixar claro o que se espera de cada profi ssional. En-
tra aí a importância de uma boa comunicação entre líderes 
e liderados e também entre colegas.

3) Cuidado com a saúde mental

A saúde mental das pessoas foi severamente impactada pela 
pandemia. Para trabalhar o engajamento enquanto cuida 
dos colaboradores, existem várias possibilidades. Como 
exemplo, incentivar a conexão entre colegas por meio de 
lives e happy hours online.

Ver que a empresa se importa e age ativamente para cuidar 
da saúde mental de seus colaboradores é um grande propul-
sor no índice de engajamento dos profi ssionais.

4) Comunicação online e centralizada

Complementando o ponto anterior, o cuidado em evitar o 
bombardeio de informações e a fadiga digital por parte da 
Comunicação Interna da empresa também é uma boa prática 
para organizações que querem engajar seus times remotos.

Centralizar a CI contribui para a diminuição de ruídos e a 
aproximação entre empresa e colaborador, contribuindo 
diretamente para o engajamento dos profi ssionais. Afi nal 
de contas, como fi car engajado se você se sente no escuro 
ou que a informação não chega até você? 

5) Cultura e clima organizacionais

O RH e a Comunicação Interna devem se unir para manter 
a cultura da empresa – formada por seus valores, missão 
e visão – viva e presente, seja dentro do escritório ou fora.
Para isso, a CI deve mostrar na prática como essa cultura 
faz parte do dia a dia do colaborador para que, assim, haja 
sempre a identifi cação do profi ssional com o que a empresa 
acredita. Quando isso acontece, o engajamento é consequ-
ência natural.
Além disso, o clima organizacional tem grande impacto na 
motivação e engajamento dos funcionários e cuidar para 
que ele seja sempre positivo e benéfi co para o colaborador 
resulta em profi ssionais mais engajados, felizes e produtivos.

 A Coragem 
Feminina

José de Paiva Netto

ARTIGO

           É importante que esse tema seja trabalhado na 
escola porque a criança difunde o conhecimento ad-
quirido para a comunidade e faz dos cuidados com a 
casa um hábito, tornando-se um adulto consciente

           É uma equipe muito qualifica, muito bem orga-
nizada com uma proposta de jogo interessante, de 
entrega, de circulação de bola. Se não me engano é a 
equipe que mais finaliza no campeonato, então é sinal 
que eles tem volume ofensivo

           Nossa expectativa é de um jogo bem duro. A 
equipe do Ocelots sempre nos trouxe muitos desafios. 
O ritmo de jogo será intenso e a torcida rio-pretense 
pode esperar uma grande festa

procuram crescer e se con-
solidar no mercado façam 
investimentos em marketing 
e vendas, em insumos ou mão 
de obra - investimentos com 
potencial de retorno relati-
vamente rápido. No entanto, 
não se deve esquecer do mais 
importante fator de sucesso 
do seu negócio: as pessoas.
A comunicação que você rece-
be por meio dos canais ofi ciais 
da sua empresa é a ponta 
fi nal de uma estratégia com 
um objetivo real muito mais 
profundo. Ela gera relaciona-
mento, fomenta a cultura da 
empresa, torna o ambiente 
de trabalho mais agradável 
e comunica diretrizes impor-
tantes, entre outros. E não 
para por aqui: ao atingir os ob-
jetivos citados anteriormente, 
a comunicação interna passa 
também a ser responsável 
por indicadores de negócio, 
que são consequência natural 
do trabalho de funcionários 
engajados e bem informados.
As estratégias de comunicação 
devem estar sempre alinhadas 
às estratégias do negócio, 
nunca pensadas de forma iso-
lada. Há alguns anos, o mundo 
corporativo passou a reco-
nhecer o impacto positivo em 
iniciativas e uma cultura que 
promova a felicidade do cola-
borador. Hoje em dia, a con-
cepção de um bom lugar para 
trabalhar vai muito além de 
um bom salário ou benefícios 
oferecidos. A palavra cultura 
ganha um signifi cado cada vez 
mais amplo e relevante. Flexi-
bilidade, inclusão, propósito, 
crescimento, fazem parte do 
que conecta os valores de cada 
pessoa com a organização.
Quando falamos em engaja-
mento, é importante entender 
que isso não só será respon-

sável por criar um melhor 
clima organizacional ou, por 
consequência, gerar melhores 
resultados. Mas também e, 
principalmente, será o res-
ponsável pela retenção de 
colaboradores. Para John 
Baldoni, coach executivo de 
liderança, a defi nição de en-
gajamento é ter colaboradores 
que têm vontade de ir traba-
lhar, compreendem sua fun-
ção e sabem como o trabalho 
que executam é importante 
para o sucesso da empresa.
Estudos apontam que o cus-
to do turnover de um fun-
cionário pode chegar a até 
duas vezes o valor que seria 
investido anualmente em seu 
salário. Esse processo envolve 
não só encargos trabalhistas, 
mas também o esforço de 
contratação e treinamento 
de um novo colaborador.
É nesses estudos, que muitas 
vezes não estão diretamente 
atrelados à CI, que o valor 
de uma boa comunicação se 
destaca. Nós, os comunica-
dores, sempre soubemos do 
potencial de transformação 
positiva de nossas campa-
nhas, mas quando é preciso 
justifi car um orçamento mais 
alto, verba para contratação 
de uma equipe maior, a ideia 
intangível do engajamento, 
muitas vezes não era sufi cien-
te. Agora, os indicadores do 
negócio falam a nosso favor.
Por motivos inesperados, o 
protagonismo do profi ssional 
de comunicação interna e 
sua relevância para o negó-
cio fi cou muito em evidência 
durante 2020, e o caminho a 
se percorrer daqui pra frente 
é de mostrar a sua participa-
ção essencial na construção 
de indicadores chaves para 
o crescimento das empresas.
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Política FHC é internado
O ex-presidente da República, Fernan-
do Henrique Cardoso, sofreu acidente 
e fraturou o fêmur e está internado

Vítimas de enchentes
Caixa libera saque do FGTS de municípios 
mineiros afetados por chuvas para São 
Gonçalo do Rio Abaixo e Vespasiano

Divulgação

Projeto protocolado na 
Câmara Municipal quer que a 
Prefeitura de Rio Preto aumen-
te o subsídio para as empresas 
de transporte coletivo urbano 
para que determinadas pesso-
as tenham redução no valor da 
tarifa cobrada. A proposta é do 
vereador Paulo Pauléra (PP). 

O subsídio é o valor pago 
pelo governo para permitir 

Projeto amplia subsídio a 
mais passageiros de ônibus

TRANSPORTE URBANO

que a tarifa tenha valor in-
ferior ao repassado para as 
duas empresas que operam o 
serviço: Circular Santa Luzia 
e Expresso Itamaraty.

Desde janeiro os usuários 
desembolsam R$ 3,70 para 
pagamento no cartão, R$ 4,10 
para o pagamento em dinhei-
ro. Para estudantes o valor foi 
inalterado mantendo-se em 
R$ 1. O valor pago as empresas 
por passageiro transportado é 

de R$ 4,80. A diferença é sub-
sidiada pela Prefeitura todos 
os meses.

 Benefi ciados
Consta no projeto que a ad-

ministração municipal fi cará 
obrigada a pagar a passagem 
integral, bem como a arcar 
com o custo de eventual dife-
rença necessária para cobrir o 
custeio do serviço de transpor-
te público coletivo de passa-

geiros, de modo a estabelecer 
um preço de tarifa no menor 
valor possível, de acordo com 
a Lei Federal nº 12.587, de 3 
de janeiro de 2012, e de modo 
a garantir a manutenção do 
equilíbrio econômico fi nancei-
ro do serviço.

Segundo Pauléra, serão 
beneficiadas com a medida: 
pessoas com defi ciência; ido-
sos; pessoa com transtorno 
mental em tratamento contí-
nuo; às pessoas com transtor-
no do espectro autista e seu 
acompanhante; às crianças e 
adolescentes portadores de pa-
tologias crônicas; às gestantes 
e estudantes.

Pela proposta a Secretaria 
de Trânsito deverá realizar o 
controle de acesso e número 
de viagens das pessoas citadas, 
além de garantir a qualida-
de do serviço prestado, com 
controle de manutenção dos 
veículos, cumprimento de ho-
rários das linhas e o aumento 
da oferta de linhas. O prazo 
para a implantação e execução 
da lei, será de 90 dias após sua 
publicação. 

O projeto precisa rece-
ber pareceres da Direto-
ria Jurídica,  antes de ir 
à  vot ação  e m p l e nár io .

O subsídio é o valor pago 
pelo governo para per-
mitir que a tarifa tenha 
valor inferior ao repas-
sado

INCLUSÃO

Proposta de cinema para 
autistas será analisado

Projeto obriga Prefeitura subsidiar passagem de ônibus

A proposta entra nas  votações em relação a legalidade.

Projeto do vereador Rena-
to Pupo (PSDB) que tenta tor-
nar obrigatória a realização de 
sessões de cinema adaptadas 
para pessoas com transtorno 
do espectro autista (TEA), 
em Rio Preto, será analisado 
na sessão de terça-feira, 15. 
A proposta entra na pauta 
de votações em relação a le-
galidade. 

Consta na proposta que 
as redes de cinema deverão 
reservar, no mínimo, uma 
sessão por mês destinada a 
pessoas com o transtorno do 
espectro autista, assim como 
suas famílias. 

Pupo ainda diz em seu 
projeto que “tais sessões, 
em que não serão exibidas 
publicidades comerciais, as 

luzes deverão estar levemente 
acessas e o volume de som 
será reduzido”. As pessoas 
com Transtorno de Espectro 
Autista e seus familiares terão 
acesso irrestrito à sala de exi-
bição, sendo permitido entrar 
e sair ao longo da exibição. As 
sessões deverão ser identifi ca-
das com o símbolo mundial 
do espectro autista, que será 
afi xado na entrada da sala de 
exibição.

O vereador justifi ca o pro-
jeto dizendo que busca “ga-
rantir aos Portadores de Au-
tismo uma oportunidade de 
desfrutar do cinema por meio 
de sessões adaptadas a sua 
especifi cidade, assegurando 
assim a inclusão social des-
ses consumidores”, afirma.

Um dos destaques das 
sessões de terça-feira, 15, na 
Câmara de Rio Preto, será a 
análise e votação do parecer do 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, sobre as contas 
da Prefeitura Municipal, rela-
tivas ao exercício de 2019.  O 
documento aprova a prestação 
de contas do município, mas faz 
série de apontamentos. 

Além do parecer do TCE os 
vereadores analisam no perí-
odo da manhã, em primeira 
discussão, projeto que trata 
da outorga de uso, sob forma 

de concessão administrativa, 
de imóvel público municipal 
para a Associação Antialcoólica 
da Alta Araraquarense – Solo 
Sagrado. 

Da mesma forma, outro 
projeto do Executivo destina 

RESTRIÇÕES

Na pauta da Câmara, parecer do TCE 
das contas da prefeitura em 2019

imóvel para a Associação Pa-
raíso. P

Proposta do vereador Bruno 
Marinho (Patriota) volta à pau-
ta em segunda discussão, com 
emenda. A sugestão é para que 
as instituições que exigem pro-
va de vida enviem colaborado-
res à residência do benefi ciado 
com difi culdades de locomoção 
ou acima de 65 anos. A emenda 
traz a exigência de atestado 
médico que comprove a difi cul-
dade de locomoção. 

Também será votado proje-
to do vereador João Paulo Rillo 

(Psol), subscrito por Jéssica 
Coletivas (Psol), que declara de 
utilidade pública a Associação 
Cultural Antônio Roberto de 
Vasconcellos. O projeto volta 
na sessão do período da tarde 
para a discussão do mérito. A 
16ª sessão ordinária também 
traz proposta de Paulo Pauléra 
(Progressistas) que institui o 
programa “Empresa Viva O 
Esporte”. 

Será votada a legalidade 
de projeto do vereador Peixão 
(MDB) que autoriza o Poder 
Executivo a implantar o “Pro-

LEI

O Órgão Especial do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo 
validou uma lei de Jundiaí 
(SP) que permite a cassação 
da licença de funcionamento 
do estabelecimento comercial 
que for utilizado para o crime 
de receptação qualifi cada. 

Em ação direta de incons-
titucionalidade, a prefeitura 
da cidade questionou a nor-
ma, de autoria parlamentar, 
com o argumento de que te-
ria usurpado a competên-
cia privativa da União para 
legislar sobre Direito Penal 
(artigo 22, inciso I, CF) e efeitos 
secundários da condenação 
penal, extrapolando a comp 

grama Corujão da Saúde” em 
Rio Preto. 

Os vereadores analisam em 
primeira discussão a proposta 
de Renato Pupo (PSD) que 
obriga os cinemas a realizarem 
sessões adaptadas a pessoas 
com transtorno do Espectro 
Autista (TEA) e suas famílias. 

Por fi m, a pauta traz projeto 
de Jorge Menezes (PSDB) que 
altera o Regimento Interno da 
Câmara, para que as sessões 
ordinárias sejam realizadas 
nas terças-feiras somente no 
período da tarde, às 16h.

tência supletiva do município.
Entretanto, o relator, desem-
bargador Jacob Valente, julgou 
a ação improcedente. Segun-
do ele, a inovação no Código 
Tributário Municipal, como 
aconteceu na hipótese dos 
autos, não é de índole penal, 
mas, sim, da seara do poder de 
polícia administrativa. 

“A norma de polícia admi-
nistrativa não é de iniciativa 
exclusiva do chefe do Poder 
Executivo, entrando na com-
preensão do preceito do Tema 
917 em repercussão geral no 
STF, eis que não há qualquer 
alteração em estrutura de órgão 
de fi scalização ou na sua gestão, 
inexistindo, portanto, violação 
ao princípio da separação dos 
poderes lá e cá”, afi rmou ele.

Receptação pode cassar 
alvará de empresa, diz TJ

Outro projeto trata 
de imóvel público 
municipal para a 
Associação Antial-
coólica da Alta Ara-
raquarense – Solo 
Sagrado.

Vereadores votam parecer do Tribunal de Contas do Estado sobre contas da Prefeituras

TJ valida cassar alvará de empresa usado para receptação
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Câmara analisa retorno de sessão única às terças-feiras
Poucos mais de cinco meses 

em vigor as sessões duplas rea-
lizadas na Câmara Municipal às 
terças-feiras podem estar com os 
dias contados. Projeto de resolu-

ção de autoria do vereador Jorge 
Menezes (PSD) altera o regimento 
interno do Legislativo e propõe 
que as sessões voltem a ser realizas 
como anteriormente: às terças-fei-

ras e quintas-feiras, com início às 
16 horas. No caso das sessões de 
quinta-feira elas serão opcionais.
O projeto está na pauta de votação 
na sessão do período da tarde da 

próxima terça-feira, 15. De acordo 
com a proposta “As sessões ordiná-
rias serão semanais, realizando-se 
às terças-feiras e às quintas-feiras, 
com início às 16 horas.  As sessões 

LEGISLATIVO

ordinárias a serem realizadas às 
quintas-feiras serão opcionais, 
devendo ser convocadas, quando 
houver necessidade, na sessão 
de terça-feira”, diz o novo texto.

“O objetivo de possibilitar maior 
participação da população, pois o 
horário das 16 horas permitirá o 
acompanhamento dos trabalhos 
legislativos”, diz o projeto. 

Outro projeto trata 
de imóvel público 
municipal para a 
Associação Antial-
coólica da Alta Ara-
raquarense – Solo 
Sagrado.

Thais Machado/Câmara Municipal SJRP

Divulgação

O ex-presidente da República, Fernan-
do Henrique Cardoso, sofreu acidente 

Vítimas de enchentes
Caixa libera saque do FGTS de municípios 
mineiros afetados por chuvas para São 
Gonçalo do Rio Abaixo e Vespasiano

Marcelo Camargo/Agência Brasil



A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto vai reabrir o posto 
de vacinação volante no Ter-
minal Urbano de Rio Preto 
a partir da próxima segun-
da-feira, 14. As doses serão 
aplicadas também na terça 
e na quarta-feira, 15 e 16 de 
março, das 7h30 às 18h. Nesse 
local, a vacinação será exclusi-
va para adolescentes (12 anos 
ou mais) e adultos.

Para esse público a vacina 
também estará disponível na 
Swift, das 8h às 18h, e nas 

unidades de saúde (com ex-
ceção das que são destinadas 
a crianças), das 7h30 às 15h.
Para a faixa etária de 5 a 11 
anos, a vacina está disponível 
de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 15h, nas unidades de 
saúde Caic, Central, Cidade 
Jardim, Eldorado, Jaguaré, 
Jardim Gabriela, Santo An-
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CIDADES Torre de TV em Brasília
Um dos principais cartões-postais de 
Brasília, a Torre de TV completou 55 anos 
e uma série de atrações vai ocorrer

Corujão da Saude
Projeto de lei que prevê a implantação 
em Rio Preto do Programa Corujão da 
Saúde será analisado

Vacinação contra Covid volta a ter  
posto no Terminal Urbano de Rio Preto

A PARTIR DE AMANHÃ

Nesse local, a vacina-
ção será exclusiva para 
adolescentes (12 anos 
ou mais) e adultos.

Da REDAÇÃO
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Percentual de 
vacinados em 
Rio Preto 
supera Coreia

Rio Preto alcançou nes-
te sábado (12) a marca de 
410.932 mil pessoas vaci-
nadas contra Covid-19. De 
acordo com dados divulga-
dos pelo Governo do Estado 
de São Paulo, a cidade pos-
sui 88,38% da população 
com esquema vacinal com-
pleto, número maior do que 
a Coreia do Sul, primeiro 
país na avaliação com 86,7% 
de vacinados. 

Estado
São Paulo segue na 

terceira colocação, com 
83,69%, atrás de países 
como Coreia do Sul e China. 

Sem atualização
A secretaria de Saúde 

reforça o pedido para quem 
ainda não atualizou a cader-
neta vacinal que procure 
uma das unidades de saúde 
para receber a dose do imu-
nizante. 

Swift
Nesta sábado e domingo, 

o Complexo Swift continua 
aberto para aplicação de do-
ses contra covid em adoles-
centes (a partir de 12 anos) 
e adultos. O horário da va-
cinação será das 8h às 18h.

IDADE

12 anos
VACINAÇÃO no temri-
nal a partir de segun-
do terá como público 
alvo adolescentes  e 
adultos

A Secretaria de Saúde de Rio Preto vai reabrir o posto de vacinação volante no Terminal Urbano de Rio Preto

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio das Secretarias de 
Educação e Saúde, promo-
ve entre os dias 14/3 e 18/3 
a Semana de Educação em 
Saúde, que tem o objetivo de 
reforçar para os estudantes 
dos ensinos fundamental 1 e 
2 os cuidados com a dengue e 
o escorpião. 
Além da discussão em sala 
de aula, a Semana terá abor-
dagens lúdicas, com a reali-
zação da Feira de Educação 
em Saúde nas Escolas Re-
gina Mallouk, Pantera Cor 
de Rosa e Laerte Teixeira da 
Costa. A estimativa é de que 
900 estudantes participem 
da Feira. A ação ocorrerá 
nas escolas Regina Mallouk, 
Pantera Cor de Rosa e Laer-
te Teixeira da Costa. A Feira 
de Educação em Saúde conta 

Semana de Educação em Saúde 
foca em escorpião e dengue

PREVENÇÃO

Objetivo de reforçar 
para os estudantes dos 
ensinos fundamental 1 
e 2 os cuidados com a 
dengue e o escorpião

com atividades de observação 
no microscópio de escorpião 
e do mosquito Aedes aegyp-
ti, jogo de tabuleiro gigante 
e distribuição de cartilhas de 
orientação para a criança e 
a família. “É importante que 
esse tema seja trabalhado 
na escola porque a criança 
difunde o conhecimento ad-
quirido para a comunidade e 

faz dos cuidados com a casa 
um hábito, tornando-se um 
adulto consciente”, afi rmou 
Luiz Feboli Filho, gerente da 
Vigilância Ambiental. 

      951 acidentes
Rio Preto registrou 951 aci-
dentes com escorpiões em 
2021, enquanto em 2022, a 
cidade contabiliza 119 aci-

dentes. Já em relação à den-
gue foram 32.507 notifi ca-
ções por dengue em 2021, 
sendo 21.261 confi rmadas 
e 11.246 descartadas. Sete 
óbitos pela doença foram 
registrados. Em 2022, Rio 
Preto soma 2.759 notifi ca-
ções por dengue, sendo 1.093 
confi rmadas, 872 descarta-
das e 794 em investigação.

COMÉRCIO EXTERIOR

Em dois meses, Rio Preto bate 
US$ 3,7 mi em exportações

Rio Preto registrou nos 
dois primeiros meses de 2022 
uma movimentação de US$ 
3,7 milhões em exportações. O 
valor representa um aumento 
de 44,6% em relação ao mesmo 
período do ano passado. 

Os principais produtos 
exportados foram carroça-
rias para veículos automóveis 
(29%), preparações capilares 
(19%) e móveis e suas partes 
(9,1%). Os principais compa-
radores das empresas rio-pre-
tenses são Chile (30%), Esta-
dos Unidos (25%) e Portugal 
(7,6%). 

Com relação às importa-
ções, Rio Preto contabilizou 
US$ 27 milhões em transa-
ções, um aumento de 19,2% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado. Com isso, o 
município tem um défi cit de 
US$ 23,2 milhões na balança 

comercial. 

Destinos
Os principais produtos 

importados são peixes frescos 
ou refrigerados (45%), diodos, 
transistores e dispositivos 
semelhantes (25%) e chapas 
e tiras de alumínio (3%). Os 
países que mais exportam para 
Rio Preto são Chile (45%), 
China (45%) e Estados Unidos 
(2,1%). 

Segundo o despachante 
aduaneiro e especialista em 
comércio exterior, Paulo Nar-
cizo Rodrigues, o confl ito entre 
Rússia e Ucrânia não irá im-
pactar diretamente Rio Preto. 
“A cidade não exporta e nem 
importa para esses países, 
portanto nós praticamente 
não seremos impactados nesse 
sentido. Porém, o aumento 
de preços ocasionado pela 
guerra certamente vão refl etir 
aqui na região, principalmen-
te no transporte”, afirmou.

Prefeitura de Rio Preto promove Semana de Educação em Saúde

Da REDAÇÃO
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tonio e Vila Elvira. 

Infantil
A Vacinação Covid Infantil 

deve ser ampliada na próxima 
semana com a aplicação de 
doses em algumas escolas 
municipais de Rio Preto. 
As unidades de saúde estão 
organizando o fluxo para a 
ação extramuro e as escolas 
entrando em contato com os 

responsáveis.
O número de faltosos para 

segunda dose está em 26.237 
pessoas e para terceira dose 
121.961 pessoas. Na faixa 
etária de 5 a 11 anos, 23.792 
crianças foram imunizadas, 
com cobertura vacinal de 
68,04% e 21,80% para segun-
da dose, com 7.625 crianças 
que já completaram o es-
quema vacinal em Rio Preto.

Vinicius LIMA

Para a faixa etária de 5 a 11 anos, a vacina 
está disponível de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 15h, nas unidades de saúde 
Caic, Central, Cidade Jardim, Eldorado, 
Jaguaré, Jardim Gabriela, Santo Antonio e 
Vila Elvira

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Lucrativo e mortal, tráfico de
animais usa estradas da região

Os números sobre o 
tráfico de animais no Brasil 
não são exatos, mas o que 
se sabe já é assustador. A 
Rede Nacional de Com-
bate ao Tráfico de Ani-
mais Silvestres (Renctas) 
estima que anualmente 
esse comércio ilícito mo-
vimente algo em torno de 
R$ 3 bilhões e retire das 
matas do país 38 milhões 
de espécimes. O índice de 
mortalidade é altíssimo, 
chegando até a uma vítima 
a cada duas traficadas. Em 
geral, os óbitos ocorreram 
por condições inadequadas 
no transporte, com sufo-
camento, falta de água e 
alimento. 

Essa ‘bomba-relógio’ 
ecológica é uma ameaça 
real à biodiversidade nacio-
nal e compromete o equi-
líbrio dos biomas, alerta 
o capitão Deivid Gabriel 
de Melo, chefe da Seção 
de Comunicação Social 
do 4º Batalhão da Polícia 
Ambiental. 

Essa ‘bomba-relógio’ é uma amea-
ça real à biodiversidade nacional e 

compromete o equilíbrio dos biomas

“Os traficantes são, em 
geral, muito bem organiza-
dos. E é muito difícil flagrá-
-los no início da execução 
do crime. O mais comum é 
fazermos a apreensão du-
rante o transporte ilegal dos 
animais”, explica o oficial. 

Lucro

Segundo ele, a possibi-
lidade de altos lucros é o 
que atrai os infratores. “O 
animal é extraído e vendido 
em diversas modalidades. 
Seja regionalmente ou até 
fora do país. O lucro para o 
infrator é altíssimo por volta 
dos bilhões de reais. A pena 
branda aliada ao alto lucro 
torna a modalidade convi-
dativa aos criminosos, que 
pegam os animais de graça 
e vendem por milhares de 
reais. Se receberem R$ 
500 por espécime já estão 
satisfeitos, porque o custo 
foi zero”, ressalta. 

Na região, as espécies 
mais traficadas são os psita-
cídeos (araras, papagaios e 
periquitos) e passeriformes 
(como canários, trinca fer-
ros e galos de campina, por 

seu canto), havendo ainda 
ocorrências com pequenos 
primatas como macacos 
prego, informa o capitão. 

Extinção

“Infelizmente, temos 
animais em extinção sendo 
traficados. É o caso da be-
líssima Arara canindé, que 
apesar de ser endêmica na 
região, passa por uma situ-
ação de cautela no território 
nacional. É, com certeza, 
uma das aves mais lindas da 
fauna brasileira, sendo mui-
to visada por colecionadores 
em território nacional e 
estrangeiros. Existem mui-
tos exemplares de Araras 
Canindé que foram parar 
na Europa inclusive, através 
do tráfico internacional de 
animais”, frisa.

Veja as principais rotas e estradas 
usadas por traficantes na região

De acordo com Deivid Ga-
briel, a Mata Atlântica é um dos 
grandes biomas brasileiros e 
uma das florestas mais ricas em 
diversidade de vida no planeta. 
“O estado de São Paulo preser-
va grandes fragmentos deste 
bioma e de lá sai boa parte da 
fauna traficada. Ainda, resistem 
fragmentos de Cerrado, outro 
importante bioma que é pro-
tegido por legislação específica 
e nele transitam importantes 
espécies de animais da fauna 
brasileira durante seu ciclo de 
vida. São Paulo, lamentavel-
mente, é um grande alvo dos 
traficantes”, comenta o capitão.

Conforme ele, na região são 
muito utilizadas como rotas 
pelos traficantes as rodovias 
Euclides da Cunha (SP- 320), 
Washington Luís (SP-310) e 
Transbrasiliana (BR-153). A 
primeira liga a região a capital 
e a segunda se torna acesso 
para o Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste, respectivamente. 

Nos últimos três anos, a 
Polícia Ambiental de Rio Preto 
apreendeu 11.148 aves silves-
tres (2019 - 3736; 2020 - 4183; 
e 2021 - 3229); 1.482 animais 
silvestres (2019 - 309; 2020 
- 577; e 2021 - 596) e 1.610 
animais exóticos (2019 - 596; 
2020 - 507; e 2021 - 507). 

“É importante destacar que 
esses números referem-se a um 
estatístico geral do 4º Batalhão, 
tendo em vista que, devido ao 
nosso sistema de geração de 

O artigo. 29, da Lei 
nº 9.605 de 12 de 
fevereiro de 1998, 
prevê que matar, 
perseguir, caçar, 
apanhar, utilizar 
animais é crime

dados, não é possível separar 
somente os casos de tráfico”, 
pondera o oficial.

Punição 
O artigo. 29, da Lei nº 9.605 

de 12 de fevereiro de 1998, 
prevê que matar, perseguir, 
caçar, apanhar, utilizar espéci-
mes da fauna silvestre, nativos 
ou em rota migratória, sem 
a devida permissão, licença 
ou autorização da autoridade 
competente, ou em desacordo 

com a obtida, detêm como pena 
a detenção de seis meses a um 
ano, e multa.  

“Na maioria dos casos, o 
traficante ainda responde por 
maus-tratos a animais, onde a 
multa é valorada em R$ 3 mil 
por espécime, sendo cobrada 
em dobro em caso de morte 
do animal. Existe projeto de 
lei no legislativo federal para o 
endurecimento da pena, que no 
momento se encontra em trâ-
mite”, salienta Deivid Gabriel.

O CAMINHO NÃO-NATIVOS

Animais exóticos viram 
pragas soltos na fauna

Sobre a importação de ani-
mais exóticos que se tornaram 
pragas, após serem abandona-
dos por seus compradores, em 
geral porque esperavam explo-
rar economicamente os bichos 
e descobriram que era algo 
inviável, o capitão cita o caso 
do javali (Sus scrofa scrofa). 

De onde vem
“É um mamífero originário 

da Europa que foi introduzido 

Deivid Gabriel , 
capitão da Ambiental

“

BR 153 é uma das rotas usadas por traficantes na região

Fotos Divulgação Polícia Ambiental

DivulgaçãoDivulgação

no Brasil por vontade própria, 
porém, com o passar do tempo 
a criação do animal perdeu o 
controle e, atualmente, ele é 
considerado uma praga para 
plantações e outros tipos de 
atividades desenvolvidas no 
campo. Nesse e em muitos 
outros casos não se trata de 
tráfico de animais, mas da 
compra legalizada e que se 
transformou em um problema 
socioambiental”, finaliza. 

Javali é um dos animais inseridos na fauna que viraram pragas

Daniele Jammal
Especial para o Dhoje

           Os trafi-
cantes são, em 
geral, muito bem 
organizados. E é 
muito difícil fla-
grá-los no início 
da execução do 
crime
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Andressa ZAFALON 
Editais

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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SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES E RE LIGIOSAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 

Órgão Sindical Patronal Registrado no Ministério do Trabalho e Previdência Social  
Processo nº 46.000.008898/2001-54 – D.O.U. 31/07/03, seção I, p. 241. 

Rua Orsini Dias Aguiar, 186, Jardim Alvorada, Fone: (17) 3234-5642 – Cep. 15.020-070 
São José do Rio Preto, São Paulo. 

CNPJ: nº 05.907.715/0001-46 – Código Sindical: 000.000.97279-7 
Site: www.sinbfiriopreto.org.br                 E-mail: contato@sinbfirriopreto.org.br 

 
 
São José do Rio Preto, 10 de Março de 2.022. 
 

 
 

Ao Jornal D-HOJE 
A/C: Depto. de Publicações 
 
 
Referente. Publicação de Edital 

 
 
Favor providenciar publicação este edital para o dia 13 de Março de 2.022. 

 
 

 
Sindicato das Instituições Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas de São José do Rio 

Preto/SINBFIR 
Edital de Convocação 

Ficam convocados os representantes legais das Instituições mantidas por entidades Beneficentes, 
Filantrópicas e Religiosas no município de São José do Rio Preto, que possuem parceria (Termo 
de Colaboração) com a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto para participarem da 
Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 21 de Março de 2.022, na própria sede do 
SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTRÓPICAS E RELIGIOSAS DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO – SINBFIR, sito a Rua Orsini Dias de Aguiar, n. 186, Jardim Alvorada, CEP. 15.020-070, 
próximo ao bairro Alto Rio Preto, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, às 16:30 
horas em primeira convocação e, em segunda convocação às 17:00, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: “Exame, Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicações da 
Categoria Profissional”, representada pelo Sindicato dos Professores de São José do Rio 
Preto/SINPRO. São José do Rio Preto, 13 de março de 2.022. Jaime Marques Rodrigues – 
Presidente.  

 
Sem mais, 
 
 
Atenciosamente. 
 
 
Emerson R. Dantonio 
SINBFIR – RIO PRETO 
(17) 3235-8015/3235-8055 
 

EM 2022

Zoo de Rio Preto recebe 249 animais 
resgatados de janeiro a março 

De janeiro deste ano até o 
começo de março, o Zoológico 
de Rio Preto, subordinado à 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo, rece-
beu 249 animais silvestres. Do 
total, foram 108 internações, 
13 solturas, 78 eutanásias e 50 
óbitos. O órgão tem parceria 
com a Polícia Ambiental e 
o Ibama na preservação da 
fauna e proteção dos animais 
silvestres. 
Os animais resgatados são 
encaminhados ao Hospital Ve-
terinário da Unirp que realiza 
exames, cirurgias e procedi-
mentos veterinários de urgên-
cia e emergência. Já o Zoo é 
responsável por prestar aten-
dimento clínico veterinário, 
abrigar, alimentar, estabilizar e 
cuidar dos animais, numa área 
de cobertura que abrange 90 
municípios da região.
Em 2021, foram atendidos 
na Clínica Veterinária do Zoo 
1.344 animais silvestres, entre 
aves, mamíferos e répteis de 
mais de 124 espécies diferentes, 
vítimas de maus-tratos ou que 
estavam irregularmente como 
animais domésticos nas casas 
de pessoas que não possuem 
autorização do Ibama. Além 
disso, os atendimentos con-
templam animais traficados, 
apreendidos de caçadores, 
atropelados, que sofreram 
queimaduras ou ferimentos ou 
que fi caram órfãos. 
 

Herison ALASTICO

ANTA - Em setembro do ano passado, o zoológico resgatou uma anta na área 
rural de Novo Horizonte. O animal, que é macho, estava deitado embaixo de um 
pé de limão e, após realizada a sedação e os primeiros atendimentos,  descobriu-se 
a falta de visão nos dois olhos, difi culdade de andar e de apoiar a pata torácica es-
querda, aumento de volume na região do pescoço, mas sem nenhuma fratura evi-
dente. 
“Ele também não se apresentava agressivo nem evasivo com a presença da equipe do 
zoo e, em decorrência disso, acredita-se que o animal era alimentado pelos moradores 
da região. Passado o tratamento adequado para o quadro clínico que se apresentou, 
o animal se recuperou da difi culdade de andar e as feridas cicatrizaram, porém, sua 
cegueira é decorrente a uma lesão neurológica, na qual não foi possível a recuperação. 
Por decorrência disso, o animal foi absorvido ao plantel do zoológicovive em pleno 
bem-estar”, detalhou o gestor do Zoo, Guilherme Guerra.

NÚMEROS DO ZOO EM 2021

- Número de animais encaminhados por órgãos Ambientais (Polícia Ambiental e IBAMA) abrangendo todo o Noroeste Paulista: 1.344

- Número de animais reabilitados e soltos em parceria com a Polícia Ambiental em 2021: 446

- Número de animais reabilitados e encaminhados para outras instituições em 2021: 158

- Número de animais incorporados ao plantel do Zoológico Municipal em 2021: 8

- Número de animais que vieram a óbito durante o tratamento: 382

- Número de animais que precisaram ser eutanasiados pela gravidade do quadro ao qual se encontravam: 254

- Número de animais encaminhados ao Zoo por órgãos ambientais e que permanecem internados em tratamento no Setor de Atendimento Veterinário atualmente: 96

- Número de espécies de aves atendidas em 2021: 89

- Número de espécies de mamíferos atendidas em 2021: 26

- Número de espécies de répteis atendidas em 2021: 9

Fertilizante ecológico pode reduzir 
dependência de importação

Uma técnica de produção 
de fertilizante ecológico à base 
de casca de ovos, desenvolvida 
pelo pesquisador Roger Borges 
na Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), poderá contri-
buir para a redução da impor-
tação de adubos e fertilizantes 
químicos pelo Brasil que, no 
ano passado, somou US$ 15,2 
bilhões, um aumento de 90% 
em comparação a 2020.

De acordo com dados da 
balança comercial brasileira, 
da Secretaria de Comércio Ex-
terior (Secex), os fertilizantes 
foram os produtos mais impor-
tados pelo país, na indústria de 
transformação. Em termos de 
quantidade, o Brasil importou 
41,5 milhões de toneladas de 
fertilizantes, com expansão 
de 22%.

Pesquisador atualmente 
da Embrapa Instrumentação, 
Roger Borges disse à Agência 
Brasil que a técnica foi desen-
volvida a partir da utilização 
de telha de amianto para pro-
duzir fertilizante ecológico. 
“Utilizamos resíduos que não 
são usados, como as cascas de 
ovos, ricas em cálcio, ou amian-
to, que é um resíduo tóxico”. 
Conhecendo os componentes 
químicos da casca de ovo, os 
pesquisadores da UFPR pensa-
ram em produzir um fertilizan-
te que não prejudicasse o meio 
ambiente e que, ao mesmo 
tempo, fosse benéfi co para a 
agricultura.

O projeto foi desenvolvido 
no Laboratório de Química de 
Materiais Avançados (Laqma) 
da UFPR. A técnica utiliza um 

processo de moagem mecano-
químico, em que os materiais 
reagem para formar novos 
produtos por meio da energia 
térmica e de fricção da própria 
moagem. A casca do ovo é colo-
cada em um moinho de esferas 
de alta energia, juntamente 
com fosfatos de potássio, que 
reagem para formar novos 
compostos capazes de fornecer 
fósforo, cálcio e potássio, três 
componentes essenciais para o 
desenvolvimento das lavouras, 
informou a universidade.

Mistura
A forma industrial proposta 

pelos pesquisadores para pro-
duzir fertilizante ecológico é 
usar mais de um componente. 
“A composição principal, tanto 
do amianto, quanto da casca 
de ovos, é carbonato de cálcio 

(CaCO3)”, explicou Borges. 
A produção industrial prevê 
misturar casca de ovos com 
amianto e outros elementos, 
como fosfato de potássio. “No 
final, a gente tem um fertili-
zante que poderá ser usado e 
não representa nenhum perigo, 
igual ao feito com amianto, por 
exemplo”. Segundo o pesqui-
sador, para ser usado sozinho, 
o amianto precisa passar por 
tratamento de moagem.

Os pesquisadores deram en-
trada no Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (Inpi) 
com dois pedidos de patentes 
envolvendo o tratamento do 
amianto e da casca de ovos para 
a produção de fertilizantes eco-
lógicos. “A gente está desenvol-
vendo o produto com o objetivo 
de venda no mercado”.

ECONOMIA 

Anta resgatada e com problemas de visão acabou incoporada ao zoo 
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Tênis de mesa
A paulista Bruna Takahashi, de 21 anos, 
estreou com vitória neste sábado (12) 
no WTT Grand Smash, em Cingapura

Esqui cross-country
A participação do Brasil na Paralim-
píada de Inverno de Pequim (China) 
terminou neste neste sábado (12)

Após dois anos, o Rio Preto 
Weilers retorna aos gramados 
em busca do tricampeonato 
paulista neste domingo (13), 
às 10h, no campo 2 do Dis-
trito Industrial com entrada 
gratuita. O time de futebol 
americano se reforçou e trou-
xe atletas e técnicos para o 
elenco de 2022. 
A última partida ofi cial do 
time aconteceu em Março de 
2020, e também foi o jogo de 
abertura da temporada na São 
Paulo Football League. Mas 
naquela ocasião, em menos de 
20 dias a pandemia teve seu 
começo e a temporada 2020 
acabou sendo cancelada, as-
sim como a de 2021. 
Durante a pandemia o Weilers 
buscou se organizar fora de 
campo, conquistando verbas 
federais e municipais para 
iniciar as obras do tão sonha-
do Centro de Treinamento. O 
time reforçou sua comissão 
técnica e hoje conta com três 
treinadores que também fa-

 RIO PRETO WEILERS EM CAMPO
FUTEBOL AMERICANO

zem parte das Seleções Brasi-
leiras de Futebol Americano e 
Flag. Para a temporada 2022, 
a equipe apresentou mais de 
15 reforços que vieram de ou-
tros estados para somar força 
aos atletas locais. 
“A expectativa está alta, a gen-
te estava há dois anos parado. 
Isso tira um pouco do ritmo 
de jogo, mas a gente vem trei-
nando desde outubro do ano 
passado, se preparando para 
esse momento e agora é colo-
car tudo isso dentro de campo 
e ver como os atletas reagem”, 
afi rmou o head coach Alexan-
dre Ribeiro. 
A estreia na São Paulo Foo-
tball League (SPFL) será 
contra o Jundiaí Ocelots. O 
retrospecto mostra vantagem 
do time rio-pretense com três 
vitórias em três jogos, sen-
do que o Weilers marcou 91 
pontos contra 26 do Ocelots. 
O americano Cody Lamore-
aux é o maior pontuador do 
confronto com 24 pontos. 
Ao fi nal do duelo, o vence-
dor ganhará a Taça Rio Pre-
to da Secretaria de Esportes.
“Nossa expectativa é de um 
jogo bem duro. A equipe do 
Ocelots sempre nos trouxe 
muitos desafi os. O ritmo de 
jogo será intenso e a torci-
da rio-pretense pode esperar 
uma grande festa”, comenta 
Maicoul Alves, jogador de de-
fesa do Weilers e capitão da 
equipe. 
A partida também terá trans-
missão no YouTube do canal 
Cidade Clube, com narração, 
comentários e imagens ao vivo.

Durante a pandemia o Weilers buscou se organi-
zar fora de campo, conquistando verbas federais 
e municipais para iniciar as obras do tão sonhado 
Centro de Treinamento. O time reforçou sua co-
missão técnica

Após dois anos, Rio Preto Weilers volta a campo neste domingo pela SPFL

Um homem de 19 anos 
registrou um boletim de ocor-
rência na madrugada deste 
sábado (12) dizendo ter sido 
agredido por seguranças de 
um bar na avenida Vetorasso 
em Rio Preto. 

Segundo o boletim, a vítima 
disse que foi agredida injusta-
mente por um dos seguran-
ças. Já o segurança negou a 
agressão e acusou o rapaz de 
19 anos de causar tumulto no 
estabelecimento. 

De acordo com o segurança, 
o homem tentou fazer o paga-
mento utilizando uma cédula 
falsa. Depois disso, um familiar 

DEU BO

Nota falsa gera 
confusão em bar

Arma apreendida 
em briga de casal

POLÍCIA

Falso anúncio de emprego 
no Fórum faz duas vítimas 

desse homem também teria 
tentado efetuar o pagamento 
com dinheiro falso. Como o 
estabelecimento não aceitou 
o pagamento, o homem teria 
começado a causar tumulto e 
griataria, sendo então retirado 
do local pelos seguranças. 

Ao ser retirado, o homem 
mostrou resistência e acabou 
caindo sobre uma sacola de 
lixo que continha algumas 
garrafas, causando ferimento 
em seu tórax. Ele foi socorrido 
por uma unidade do Samu e le-
vado para a UPA Norte, sendo 
liberado posteriormente. 

As imagens das câmeras 
de segurança do bar serão 
fornecidas à polícia. As su-
postas cédulas falsas desapa-
receram em meio a confusão.

A Polícia Civil registrou nesta 
sexta-feira (12) dois boletins 
de ocorrência denunciando 
um golpe envolvendo um falso 
anúncio de vaga de emprego no 
Fórum de Rio Preto. 

 Os casos
Em ambos os boletins, as ví-
timas relatam que receberam 
uma ligação de um rapaz que 
se identifi cou como funcioná-

Segundo o boletim de 
ocorrência, quando os po-
liciais chegaram fizeram 
contato com um homem, 
que informou que havia tido 
uma discussão com sua es-
posa, mas que ela não esta-
va. O acusado confi rmou ter 
uma arma, disse ter registro 
mas não apresentou.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, um homem 
entrou em uma loja de con-
veniências em um posto na 
Philadelpho Gouveia Neto 
e passou a consumir pro-
dutos, saindo em seguida 
sem pagar. Depois que saiu 
da loja, o homem de dirigiu 
até o frentista, que estava de 
costas, e desferiu um golpe 
de canivete nele.

rio do Fórum e que ele oferecia 
uma vaga temporária de em-
prego por 40 dias, pedindo na 
sequência que as vítimas en-
viassem fotos de documentos 
pessoais como a CNH e com-
provante de residência. 

 O golpe
O golpista realizava um paga-
mento adiantado de R$ 1,8 mil, 
porém ele alegava que teria en-
viado um valor a mais e enca-
minhava um comprovante fal-
so pedindo para que as vítimas 

façam uma transferência com o 
valor da diferença. Acreditan-
do que estavam ressarcindo o 
bandido, as vítimas fi zeram R$ 
1 mil e R$ 1,9 mil. 
Depois da transferência, o 
golpista marcava um horá-
rio para que a pessoa fosse 
no Fórum assinar o contrato 
de trabalho. Ao chegar no Fó-
rum, as vítimas constataram 
que haviam caído em um gol-
pe. A Polícia acredita que mais 
pessoas possam ter caído no 
golpe e vai investigar o caso.

O homem recebeu uma 
mensagem no aplicativo 
de um perfi l que utilizava 
a foto de seu fi lho. Se pas-
sando pelo fi lho da vítima, o 
golpista disse que havia tido 
um problema com o outro 
número telefônico e que 
precisava de dinheiro para 
comprar um novo celular.

Falso anúncio de emprego no Fórum faz duas vítimas em Rio Preto

Caso foi para na delegacia e será investigado

Frentista esfaqueado 
por cliente em posto

Golpe do WhatsApp 
faz mais uma vítima

VIOLÊNCIA

CANIVETE

FOTO

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Mirassol recebe o São Paulo

Mirassol e São Paulo fazem um 
jogo decisivo neste domingo 
(13), às 16h, pelo Campeonato 
Paulista. A partida vale a clas-
sifi cação para a segunda fase 
para ambos os times. A pro-
messa é de que o Maião esteja 
lotado, já que os ingressos es-
tavam quase se esgotando, até 

que o Governo de São Paulo 
autorizou a carga total nos es-
tádios na última quarta-feira 
(9). 
O Leão está em segundo lugar 
no grupo C com 17 pontos, se-
guido por Ituano e Botafogo 
com 15. Se vencer o Tricolor 
e os adversários tropeçarem, 
o Mirassol garante vaga para 
próxima fase. Os dois times se 
enfrentaram nas duas últimas 

semifi nais de Paulistão, com 
o Mirassol vencendo por 3 a 2 
em 2020 e a equipe do Morum-
bi ganhando por 4 a 0 em 2021. 
“É uma equipe muito qualifi -
ca, muito bem organizada com 
uma proposta de jogo interes-
sante, de entrega, de circulação 
de bola. Se não me engano é 
a equipe que mais fi naliza no 
campeonato, então é sinal que 
eles tem volume ofensivo”, co-

mentou o técnico Ivan Baitello. 
O zagueiro Thalisson Kelven 
está suspenso e será desfal-
que. A dupla de zaga deverá ser 
formada por Lucão e Rayan. 
Quem também não joga é o 
atacante Zeca, vice-artilheiro 
do Paulistão com 6 gols. O jo-
gador foi expulso contra o São 
Bernardo e terá que cumprir 
suspensão. Rafael Silva deverá 
ser o substituto. 

PAULISTÃO

Andressa ZAFALON 

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA

A partida também 
terá transmissão no 
YouTube do canal 
Cidade Clube, com 
narração, comentá-
rios e imagens 
ao vivo

Zé Rafael 

Arquivo Dhoje

Arquivo Cláudio Lahos

A paulista Bruna Takahashi, de 21 anos, 
Esqui cross-country
A participação do Brasil na Paralim-
píada de Inverno de Pequim (China) 
terminou neste neste sábado (12)
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O Rio Preto mais uma vez 
não conseguiu vencer na 
Série A3 do Campeonato 
Paulista. Desta vez, jogan-
do em casa, o Jacaré fi cou 
no 2 a 2 contra o Desporti-
vo Brasil e segue fora do G8.
O primeiro tempo começou 
movimentado. Embora o Rio 
Preto tenha começado a ini-
ciativa, quem saiu na frente 
foi o Desportivo. Aos 6 mi-
nutos, após cobrança falta, a 
bola atravessou toda a área e 
sobrou para Walisson Bahia 
cabecear para o fundo da rede.
O Jacaré não sentiu gol e con-
tinuou dominando o jogo. Aos 
20 minutos Scheppa cobrou 
falta e a bola bateu na trave. No 
rebote, a bola bateu na defesa 
do Desportivo e entrou. A vi-
rada veio aos 37 minutos com 
Rômulo tabelando na entrada 
da área e recebendo a bola 
na cara do gol para marcar.
Na volta do intervalo, o Des-
portivo Brasil aproveitou a 
desatenção do Rio Preto para 
empatar o jogo. Gilberto rece-
beu a bola na esquerda, girou 
e fi nalizou para o fundo do gol. 
O técnico Rodrigo Fonseca 
chegou a ser expulso após re-

Mesmo jogando em casa, o 
Olímpia foi superado pelo 
São José na tarde deste sába-
do (12) por 2 a 1. O resultado 
mantém o Galo Azul em uma 
situação complicada na zona 
de rebaixamento para a Série 
A3 do Campeonato Paulista.
O jogo começou equilibra-
do, com o São José tendo 

Rio Preto fica no empate contra 
o Desportivo Brasil em casa
Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

clamar com o árbitro. O Jacaré 
passou a tentar cruzamentos 
para a área e em uma dessas 
bolas levou perigo ao goleiro 
Thiago Santos, mas o Des-
portivo soube segurar a pres-

são para sair com o empate.
Na próxima quarta-feira (16), 
o Rio Preto enfrenta o São 
Bernardo fora de casa. No 
mesmo dia, o Desportivo Bra-
sil encara o Votuporanguense.

Olímpia perde para o São José em casaMuller Merlotto Silva

Muller Merlotto SilvaMuller Merlotto SilvaMuller Merlotto Silva

a primeira chance em chu-
te perigoso de Wellington. 
O Olímpia respondeu com 
Veloso cobrando falta que 
passou perto da trave e em 
chute de Norton para fora.
Aos 37 minutos, o São José 
abriu o placar com Gabriel 
Barcos. O centroavante rece-
beu na esquerda, trouxe para 
o meio e fuzilou de perna di-
reita. Wellington quase mar-
cou o segundo dos visitantes 
depois de completar cruza-

mento da direita, mas acertou 
o travessão.
No segundo tempo, o São José 
conseguiu ampliar a vanta-
gem. Aos 40 minutos, Gabriel 
acertou um chute de fora da 
área e fez dois a zero. Romão 
descontou para o Olímpia co-
brando pênalti no último lance.
Na próxima rodada, na quar-
ta-feira (16), o Olímpia visita 
o Sertãozinho. Já o São José 
joga contra o Noroeste em 
casa no mesmo dia.

Divulgação


