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EM RIO PRETO

Saúde e beleza expandem 15% 
das franquias na pandemia
Embora serviços e alimentação sejam os carros chefes na cidade, o mercado de saúde e beleza se aproveitou da pandemia e teve uma expansão.

FUTEBOL

Jacaré vence 
e mantém 
chances de 
classificação
Depois de sete jogos, o Rio 
Preto voltou a vencer na Sé-
rie A3 do Campeonato Pau-
lista. Jogando em casa, o Ja-
caré superou o Barretos por 
1 a 0 e segue com chances 
matemáticas de chegar ao 
G8. No entanto, para isso, o 
esmeraldino terá que torcer 
para que Matonense e Ca-
pivariano não vençam seus 
jogos. ESPORTES Pág.6

SP-310

Motociclista 
bêbado provoca 
acidente 
na rodovia

HB QUER MAIS 
CIRURGIAS
Campanha tem o objetivo de 
aumentar o número de cirur-
gias de crianças que têm esco-
liose. Casos como da menina 
Manuelly.  CIDADES Pág.5

CIDADES  Pág.6

Divulgação

Janeiro Brasileiro da Comédia tem mais dois espetáculos
O Janeiro Brasileiro da Comédia, de Rio Preto, segue com a programação neste domingo (20) e segunda-feira (21), 
com outros dois espetáculos. Os ingressos serão todos gratuitos e poderão ser retirados uma hora antes de cada es-
petáculo, no local das apresentações. CIDADES Pág.4

De acordo com a ABF, no primeiro trimestre de 2020, 
Rio Preto possuía 104 unidades de franquias de saúde e 
beleza. No quarto trimestre de 2021, o número subiu para 
120, um aumento de 15,3% no segmento. Segundo a ABF, 
o crescimento do ramo a nível nacional foi de 11,2% e o 
faturamento chegou na casa dos R$ 39 bilhões em 2021.. 
CIDADES Pág.5

Hoje é a vez da Cia LaClass Excêntricos, com o espetáculo “Circo Excêntrico”, que surgiu de um desejo de falar um pouco mais além da cena.

Depois de sete jogos, o Rio Preto voltou a vencer na Série A3 do Campeonato Paulista neste sábado

 Muller Merlotto Silva

EDUCAÇÃO

Univesp abre 
300 vagas no 
polo de 
Rio Preto

EM OLÍMPIA

Crianças e 
idosos terão 
reforço de 
vacinação

A Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Uni-
vesp), em parceria com a 
Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria Muni-
cipal de Educação, abre na 
próxima terça-feira (22), as 
inscrições para o vestibu-
lar 2022. Em Rio Preto, o 
polo que funciona na sede 
da Secretaria Municipal de 
Educação contará  com 300 
vagas. 
   CIDADES  Pág.5

Na próxima semana, Olím-
pia terá mudanças na va-
cinação contra a Covid-19, 
tanto para o público infantil 
como para os idosos, com o 
início da aplicação de mais 
uma dose de reforço.. Para 
os idosos será o início da 
aplicação da 4ª dose para 
idosos com 80 anos ou mais, 
que já tenham completado 
quatro meses de intervalo 
da 3ª dose.
            CIDADES Pág.5

DOAÇÃO SOLIDIÁRIA DO IR
Foi realizado o lançamento do programa ‘Destinação Solidá-
ria 2022’. Contribuintes do Imposto de Renda (IR) poderão 
destinar parte do imposto devido para fomentar, incentivar 
e benefi ciar ações às crianças, adolescentes e idosos de Rio 
Preto. O prazo é até 29 de abril. POLÍTICA Pág.3

Divulgação SMCS

CAMPANHA

A PARTIR DE 2ª

Decreto torna 
aula presencial 
obrigatória em 
Rio Preto
POLÍTICA  Pág.3

CÂMARA

Vereadores 
votam veto 
aos próprios
salários
POLÍTICA  Pág.3

HB QUER MAIS 
CIRURGIAS
Campanha tem o objetivo de 
aumentar o número de cirur-
gias de crianças que têm esco-
liose. Casos como da menina 
Manuelly.  



O CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR COMPLETA  

31 ANOS  DE SUA APROVAÇÃO

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

No último  11 de março de 2022, o 
Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) completou  31 anos de sua 
entrada em vigor .
Como sempre tenho dito, a boa 
notícia é que o CDC é daquelas 
leis que comemoram aniversário, 
sempre lembrado no mês de 
março quando entrou em vigor; 
o mesmo  mês  em que também 
se comemora o dia mundial dos 
direitos dos consumidores. Isso 
tem colaborado para marcar sua 
presença, ajudando a manter viva 
em nossas mentes a existência 
dessa lei tão importante para o 
exercício da cidadania no Brasil.                   
E, claro, com 31 anos de idade 
seria de se esperar que a lei fosse 
cumprida por todos o tempo todo. 
Mas, infelizmente, não é bem 
assim.
Com um início de vigência 
que, lembro-me bem, assustou 
empresários em geral, muitos 
publicitários e os grandes 
conglomerados em especial, aos 
poucos o CDC foi se firmando e 
deixando de ser o bicho-papão de 
que o acusavam  injustamente.
Ao que me consta, ninguém mais 
duvida da mudança ocasionada 
pela legislação consumerista na 
relação fornecedor-consumidor 
e que fez com que não só a 
qualidade da produção melhorasse 
como também da comercialização, 
com ofertas mais honestas, 
informações mais adequadas, 
atendimento melhor qualificado, 
enfim, a norma fez o mercado 
amadurecer.
Para ficarmos apenas com um 
exemplo: antes do CDC, a maior 
parte dos produtos não trazia 
estampada nas embalagens seu 
prazo de validade. Lembro-me 
bem que eu fiquei espantado com 
o prazo de validade de alguns 
produtos.
 Até água em garrafa ou em 
copo plástico tem curto prazo 
de validade! Antes da Lei 
8078/90, nós consumidores, 
muito provavelmente, ingerimos 
toneladas de produtos vencidos 
e sorvemos milhares de litros de 
bebidas ultrapassadas. (Ocorre-
me um fato tão terrível quanto 
peculiar: sou da época dos 
refrigerantes em garrafa -- apenas 
em garrafa -- e agora me vem a 
memória de quantas vezes, quando 
garoto, retirei a tampinha e com a 
mão limpei as marcas de ferrugem 

Desde 15 de março de 1983 – 21 anos depois do célebre discurso de John 
Kennedy – passou a ser comemorado o dia mundial do consumidor. Em seu 
discurso, o então presidente norte-americano tratou de diversos direitos, como a 
segurança e a informação. Um marco, portanto, na defesa do consumidor. 
Em  15 de março de 2022 completamos dois  anos de enfrentamento da 
pandemia. 
A crise por nós vivida desde então, mesmo que com suas proporções globais de 
impacto na nossa rotina, é, ainda, recente. A adaptação ao distanciamento social e 
as novas modalidades de se consumir vieram de forma abrupta ao nosso dia-a-dia, 
impondo tarefas imediatas referentes à higiene, compras online e um conjunto de 
novos hábitos.
De fato, estas não são tarefas fáceis. Os escritos de especialistas sobre essa 
nova realidade, sob diferentes aspectos, são incontáveis. Parece haver consenso 
de que o mundo não será como antes. Grandes acontecimentos ao longo da 
história mostram isso. Os papéis do Estado, das empresas e do próprio indivíduo 
serão redefi nidos; as relações de trabalho, padrões de produção e consumo, as 
interações interpessoais e com o ambiente, hábitos de higiene e os costumes, da 
mesma forma.
Houve uma mudança em nosso padrão de consumo, restringindo as relações 
comerciais presenciais, sobretudo as que não compõem o rol de serviços 
essenciais às nossas vidas. 
É bem verdade que nem mesmo os fornecedores estavam plenamente adaptados 
às plataformas online, ainda mais com o aumento da procura em – especula-se! 
– mais de 70% a partir da pandemia, segundo “camara-e.net”. O processo de 
adaptação deu-se de forma abrupta.
A pandemia trouxe consigo a necessidade de refl exão sobre nossa cultura de 
consumo. De um lado temos um consumidor que, diante do momento excepcional 
que estamos vivendo, percebe que fatos além do nosso controle podem impor 
mudanças radicais em nossas vidas. Isto permite refl etirmos sobre a necessidade 
de um novo padrão de consumo consciente e sustentável. De outro, temos os 
fornecedores que, na brava luta pela não estagnação das suas vendas, adaptam-se às 
pressas às plataformas online, remodelando seus negócios e criando novas formas 
de estabelecer negócios com os consumidores. Resiliência e adaptabilidade tornam-
se, mais do que nunca, regras no mundo das relações de consumo. 
O Dia Mundial do Consumidor, por fi m, deve servir para que se reafi rme a 
posição da defesa do consumidor no ordenamento jurídico brasileiro: seu status 
constitucional, de direito fundamental e princípio da ordem econômica, as 
normas de ordem pública e interesse social do Código, a responsabilidade objetiva 
como regra, a manutenção do consumidor como vulnerável, e a necessidade de 
fortalecimento dos órgãos de defesa do consumidor. Desde a promulgação do 
CDC, com a  mudança cultural em nosso país, visando a incorporação no dia-
a-dia das normas que mantenham o respeito aos consumidores, garantindo-lhes 
direitos. Esse processo, sobretudo, não pode parar e deve, aí sim, fortalecer-se no 
atual momento de difi culdades decorrentes da pandemia.

APROVADO 
REQUERIMENTO DE 
CONGRATULAÇÕES 

A COLUNA  SOS 
CONSUMIDORES E 

JORNAL D’HOJE
Ele pegou, mas ainda é 

violado

Dia Mundial dos Direitos do Consumidor

O requerimento de congratulações 
é de autoria do vereador Renato 
Pupo (PSDB), e  foi aprovado na 
sessão da Câmara Municipal de 
S.J.  Rio Preto no último dia 08 de 
março.
A iniciativa do vereador é pelos três 
anos de existência da coluna SOS 
CONSUMIDOR, assim   como, 
o parlamentar cumprimenta a 
inciativa inédita do Jornal D’Hoje 
de manter o espaço que neste 
período todo vem prestando um 
serviço  jornalístico  aos cidadãos.
O vereador ressalta que a coluna 
fala tudo que acontece durante a 
semana relacionado ao consumo 
e a defesa do consumidor, de 
forma descontraída e de fácil 
entendimento e lembra ainda 
que o espaço é comandado pelo 
advogado, Sérgio Parada. 
Ao final o vereador considera de  
que se trata de importante veículo 
de disseminação de conhecimento 
sobre os direitos do cidadão.

que estavam na boca da garrafa, 
antes de beber o refrigerante... 
Sabe-se lá, das vezes que adoeci, 
quantas não estavam relacionadas 
com produtos e bebidas 
deteriorados)
Pois bem, o susto dos empresários 
passou. A lei teve, como tem, 
muito boa eficácia - ou, como se 
costuma dizer no Brasil, é “uma 
lei que pegou”. Porém, ao mesmo 
tempo em que os consumidores 
passaram a ficar mais escolados em 
matéria de consumo, alguns maus 
empresários também encontraram 
novas fórmulas para driblar as 
regras estabelecidas.
Não posso deixar de consignar 
o equívoco desses fornecedores 
em empreender seus negócios de 
forma enganosa, normalmente 
respaldados em programas de 
marketing estruturados para obter 
receita e lucro em detrimento do 
cumprimento das leis vigentes e 
fora do modelo instituído da boa 
fé objetiva (atualmente, o alicerce 
de todo o ordenamento jurídico).
Temos grandes desafios pela frente 
em virtude da rápida evolução 

tecnológica, isto porque quando o 
Código editado, a internet sequer 
existia, pois era utilizado apenas na 
área acadêmica; telefones celulares 
eram raros e mais pareciam 
tijolos. Agora, com internet, 
redes sociais, celulares com os 
mais diversas aplicações, enfim, o 
avanço, em acelerada velocidade, 
da tecnologia, o consumidor está 
desprotegido. 
Há igualmente a necessidade de 
melhorar as atividades das agências 
reguladoras, como por exemplo, 
a ANATEL, ANVISA  e  ANS, 
que não vem cumprindo o seu 
papel de fiscalização e punição  no 
cumprimento do seu papel.
No 31º aniversário de vigência 
do Código, a avaliação é a certeza  
de que o CDC é uma ferramenta 
fundamental, prática e educativa 
para o exercício cotidiano de luta 
por direitos e para a construção da 
cidadania.         
Para finalizar, fica a dica, o bom 
fornecedor é ainda e sempre será 
aquele que desenvolve seu projeto 
de negócio, claro, visando o lucro, 
mas respeitando seus clientes.
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Política Fuga da Ucrânia
Autoridades de Kiev negociaram 10 
corredores humanitários com a Rússia. 
Um deles é na cidade de Mariupol.

Papa fala da guerra
Papa chama guerra na Ucrânia de “abuso 
perverso de poder”. Ele se referiu ao con-
flito como “agressão armada inaceitável”
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Os vereadores realizam na 
terça-feira, dia 22 de março, a 
17ª e a 18ª sessões ordinárias 
de 2022. A Ordem do Dia da 
sessão do período da manhã 
traz quatro projetos de lei e um 
veto. Os vereadores decidem se 
concordam com o veto total do 
Executivo ao projeto da Mesa 
Diretora sobre a aplicação de 
revisão anual de 11% a partir de 
fevereiro de 2022 aos subsídios 
dos vereadores. 

Em regime de urgência será 
apreciado projeto de lei que 
dispõe sobre outorga de uso, 
sob forma de concessão admi-
nistrativa, de imóvel público 
em favor da OSC Comunidade 
Solidariedade. A matéria é de 
autoria do Executivo. 

Na sequência, serão anali-
sados e votados, na legalidade, 
mais dois projetos da Prefeitu-
ra. O primeiro dá novo regra-
mento ao Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente 
(Comdema), com a revogação 
da Lei 6.615 de 1997. A justifi -
cativa é a necessidade de atua-
lização devido à defasagem das 
regras ao longo dos anos. 

Pauta tem quatro projetos e 
veto a salário de vereadores

PRÓXIMA SESSÃO

O outro projeto do Executi-
vo pretende reestruturar o Con-
selho Municipal dos Direitos 
do Idoso (CMDI). A proposta 
também busca atualizar as fun-
ções do Conselho, que terá 20 
vinte membros, com mandato 
de dois anos. 

Será analisada ainda a le-
galidade do projeto de lei de 
Celso Peixão (MDB) para obri-
gar a presença de monitor nos 
veículos de transporte escolar 
público municipal.

Sessão à tarde
À tarde,  será analisado em 

regime de urgência projeto de 
Jéssica Coletivas (Psol). A me-
dida cria o Programa Municipal 

de Prevenção ao Suicídio. 
Os vereadores analisam 

também dois vetos – ambos 
barram propostas de autoria de 
Paulo Pauléra (Progressistas). 
O primeiro veto é total e rejeita 
a matéria que institui a Política 
Municipal de Linguagem Sim-
ples e Clara nos órgãos da ad-
ministração direta e indireta. O 
segundo barra duas emendas de 
Pauléra ao projeto do Executivo 
que trata da lei de Zoneamento. 

Na sequência, os vereadores 
deliberam sobre projeto de lei 
complementar de Jean Charles 
Serbeto (MDB). A medida inclui 
item no Estatuto dos Servi-
dores Públicos. Essa matéria 
será votada em segundo turno. 

Será analisada ainda a 
legalidade do projeto de 
lei que obrigar monitor 
nos veículos de trans-
porte escolar público

Sessão: vereadores votam veto a reajuste de salário

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Foi realizado o lançamento 
ofi cial do programa ‘Destinação 
Solidária 2022’. Contribuin-
tes do Imposto de Renda (IR) 
poderão participar através da 
declaração e destinar parte do 
imposto devido para fomentar, 
incentivar e benefi ciar ações às 
crianças, adolescentes e idosos 
de Rio Preto. O prazo para a 
entrega da declaração é até 29 
de abril. 

A Destinação Solidária é 
uma renúncia fi scal do Gover-
no Federal para o município 

por meio do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FMDCA) e Fundo 
Municipal dos Direitos do Idoso 
(FMDI). 

Também é a forma mais 

Campanha para destinar parte 
do IR a entidades é lançada

IDOSOS E CRIANÇAS

O município tem 
40 entidades 
cadastradas e aptas a 
receber o recursos

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

promissora de colaborar com as 
ações socioassistenciais às famí-
lias rio-pretenses, porque além 
de não mexer no bolso - pois 
é uma parte do IR que já seria 
pago ao Governo Federal - quem 
tem imposto a pagar, vai pagar 
menos. Já aos que têm restitui-
ção, o valor será aumentado na 
mesma importância do quanto 
foi destinado. 

Pessoas físicas podem desti-
nar até 6% do imposto de renda 
devido, podendo optar em 3% 
para cada Fundo. Pessoas ju-

rídicas com lucro real podem 
destinar até 2%, também com a 
opção de 1% para cada Fundo. 

O prefeito Edinho deu início 
ao evento agradecendo a união 
entre poder judiciário, poder 
público e sociedade civil.  

Durante a cerimônia, a se-
cretária de Assistência Social 
disse que o objetivo neste ano 
é trabalhar para arrecadar mais 
recursos aos Fundos. 

O município tem 40 entida-
des cadastradas e aptas a receber 
o recurso, sendo 32 no Conselho 

os Fundos Municipais, mas o 
município tem potencial para ar-
recadar mais de R$ 25 milhões. 

O auditor fi scal da Receita 
Federal Mauro José da Silva 
comentou sobre a importância 
da publicidade para aumentar 
a arrecadação. Para participar 
e colaborar com nossas mais de 
94 mil crianças e adolescentes, 
e mais de 86 mil idosos, basta 
informar ao contador sobre o in-
teresse ou seguir as orientações 
através do site da Prefeitura de 
Rio Preto.

VALORES

R$1,5 mi
FOI ARRECADADO com 
a destinação em Rio 
Preto, que teria capa-
cidade de chegar 
a R$ 25 milhões

Campanha para destinar parte do IR a entidades é lançada em Rio Preto

Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente (CMDCA) 
e 8 no Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso (CMDI). 

Com a destinação, as enti-
dades cadastradas nos Fundos 
Municipais podem apresentar 
projetos aos seus respectivos 
Conselhos e, sendo estes proje-
tos aprovados, podem executar 
ações que proporcionam melhor 
qualidade de vida às famílias 
atendidas. 

Em 2021, Rio Preto arreca-
dou cerca de R$ 1,5 milhão para 

Aula presencial 
passa ser 
obrigatória 
em Rio Preto

Decreto publicado 
neste sábado 19, no Diário 
Ofi cial do Município, es-
tabelece regras nas esco-
las municipais tornando 
obrigatório o retorno às 
aulas e atividades pre-
senciais aos alunos da 
rede municipal de ensino 
e instituições parceiras a 
partir de segunda-feira, 
dia 21. 

Decreto
Segundo o decreto so-

mente poderão se man-
ter exclusivamente em 
atividades remotas e ter 
suas faltas abonadas, os 
estudantes que perten-
cerem ao grupo de risco 
para a covid-19, mediante 
apresentação de atestado 
médico que indique o im-
pedimento de comparecer 
às aulas presenciais, de-
vendo seus responsáveis 
legais apresentar decla-
ração comprometendo-se 
com a participação destes 
alunos em atividades re-
motas e ciência de que as 
atividades terão caráter 
obrigatório e que serão 
consideradas no processo 
de avaliação. 

A medida impacta 
quase 40 crianças e ado-
lescentes de Rio Preto, 
matriculado em 145 esco-
las. No dia 2 de fevereiro, 
início do ano letivo, a 
presença obrigatória em 
sala de aula era opcional.

Da REDAÇÃO

A proposta dispensa o servidor 
público dos dias de trabalho nas 
situações em que ele for realizar 
doação não parental de medula 
e órgãos. 

Será analisado também em 
segunda discussão projeto de 
lei do vereador licenciado Fábio 
Marcondes (PL), que cria espa-
ços exclusivos para embarque 
e desembarque de passageiros 
por carros de aplicativos em 
frente a shoppings, hospitais, 
terminais de ônibus e aeroporto.
E fi nalizando a pauta, será vota-
do, no mérito, o projeto de Lei 
de Bruno Moura (PSDB) que 
institui a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e à 
Evasão Escolar. 

Proposta de 
monitor em 
van escolar 
será votado

Projeto quer tornar obri-
gatória a presença de um 
monitor treinado durante 
as viagens nos veículos de 
transporte escolar público 
municipal. É isso que prevê 
projeto de lei do vereador 
Celso Peixão (MDB) que 
será votado na terça-feira, 
22, na Câmara Municipal. 

Consta na proposta que 
além do condutor deverá 
estar no interior dos ve-
ículos monitor treinado 
para orientar os estudantes 
com relação à segurança de 
trânsito durante as viagens 
e auxiliar nas operações de 
embarque e desembarque 
do veículo. 

Sem trazer muitos deta-
lhes, a proposta de Peixão 
determina que o próprio 
Poder Executivo fi cará res-
ponsável por regulamen-
tar a lei no que for cabí-
vel. As despesas também 
ocorrerão por dotações 
orçamentárias do governo 
municipal. 

Na justifi cativa o parla-
mentar diz que a presença 
do monitor vai contribuir 
com o motorista, que “terá 
seu foco direcionado ex-
clusivamente ao trânsito 
e a segurança durante o 
percurso”.

O projeto será vota-
do quanta a legalidade.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Nicanor 
apresenta 
projetos do 
Semae

O presidente da Câmara 
de Rio Preto Pedro Roberto 
(Patriota) se reuniu com o 
superintendente do Semae, 
Nicanor Batista Júnior, para 
discutir o cronograma de 
ações visando implementar 
captação de água no rio Gran-
de, desassoreamento da Re-
presa Municipal e a implan-
tação de estação elevatória de 
esgoto na região da Floresta 
do Noroeste Paulista.

Nicanor informou que o 
Semae recebeu a primeira 
etapa do projeto executivo 
visando captação de água 
no rio Grande e que a au-
tarquia está em busca dos 
licenciamentos ambientais 
necessários, bem como auto-
rizações de uso de faixa para-
lela a rodovia BR-153 junto a 
ANTT, DER e Concessionária 
Triunfo Transbrasiliana, as-
sim como de proprietários de 
áreas localizadas no trajeto 
do projeto.

Sobre o desassoreamento 
disse que a autarquia analisa 
criteriosamente a  proposta.

Já a implantação de es-
tação elevatória de esgoto o 
superintendente do Semae 
destacou que a autarquia re-
alizou ajustes no projeto após 
solicitação do Conselho Con-
sultivo da Estação Ecológica, 
sendo encaminhada a nova 
proposta em 31 de janeiro.

Da REDAÇÃO
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Autoridades de Kiev negociaram 10 
corredores humanitários com a Rússia. 
Um deles é na cidade de Mariupol.

Papa fala da guerra
Papa chama guerra na Ucrânia de “abuso 
perverso de poder”. Ele se referiu ao con-
flito como “agressão armada inaceitável”
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FÁTIMA
CRUZ
fatimacruz@bol.com.br
(17) 99113 - 4901

ANIVERSARIANTE 
O médico, professor e doutor Liberato Caboclo come-
morou 93 anos, no dia 13 de março. Muito querido por 
todos e profissional com muitos amigos.

LIVRE DA INSÔNIA
Mercado abre espaço a novo gênero musical para quem 
tem insônia. 70% da população pode ter sido afetada por 
insônia na pandemia. A partir de julho de 2020, surgi-
ram várias playlist para ouvir antes de dormir. Sugestão 
da coluna: Conversations In The Dark – John Legend, 
Weightless – Marconi Union, O Porto – Dois é Par, Falling 
– Harry Styles, Let Her Go – Passenger. 

FUTEBOL
O time de futebol do São Paulo esteve em Mirassol no 
último final de semana. A cidade recebeu bem os visi-
tantes. Parabéns ao Prefeito Edson Hermenegildo que 
recebeu com fidalguia os visitantes. Vitória do tricolor 
por 3x0. 

VIVA A MEDICINA
Menina, que viveu 13 anos com cabeça em ângulo de 
90º, passa por cirurgia. A adolescente com má forma-
ção no pescoço passou uma cirurgia que a ajudará a 
manter sua cabeça erguida, no Paquistão.

IMPASSE 
O prédio onde funciona o Centro Universitário do Norte 
Paulista (Unorp) foi a leilão esta semana pela segunda 
vez neste mês de março. Mais uma vez, nenhum lance 
foi cadastrado, por conta disso o prédio segue sem ser 
vendido.

HOMENAGEM 
A escola de samba Vila Isabel anunciou há dois anos 
que pretende homenagear Martinho da Vila no samba 
enredo. Foram dois anos sem carnaval por conta da 
pandemia. Agora todos esperam o carnaval “fora de 
época”, marcado para abril. Vamos ver se dessa vez sai 
a homenagem.

SUPLEMENTOS
Para os marombeiros de plantão suplementos com 
desconto de 20% (usar o cupom JESSICA20), da musa 
fitness @jessica_cegarra, para as compras na loja @
nowriopreto, no Plaza Shopping. Parcele em até 12x. 
Contato: (17) 99193-9354. 

MARMITA NOVA
A @cleanfoodsriopreto (grande linha de franquia 
nacional de marmitas fitness) está com lançamento 
da marmita nova de macarrão com patinho moído. 
Nas opções 225g e 450g. Experimente essa novidade 
deliciosa. Contato (17) 99196-7090.

FISICULTURISMO 
Dia 02 de abril Rio Preto vai sediar o campeonato 
Musclecontest. A etapa é classificatória para o grande 
campeonato Nacional, além do Arnold e Olympia Bra-
sil. Local ainda não definido. Vamos prestigiar. Acom-
panhe no insta @musclecontestinternacional

GRATIFICAÇÃO
A imobiliária @cegarra_habitacao está gratificando 
com 500 reais as indicações que fecharem negócio. 
Quem indicou ganha. Sabe de alguém querendo com-
prar casa? Indique nesse número: (17) 98138-8582.

KARDASHIAN
Namoro de Ye com ‘clone’ de Kim é para provocar ciú-
mes, diz site. Após se separar da influenciadora e em-
presária Kim Kardashian, o rapper Kanye West engatou 
um romance com Chaney Jones. O que chamou atenção 
é que a moça é considerada ‘sósia’ da ex-mulher do 
artista. O novo namoro, porém, pode não ser real. E, 
sim, uma tentativa de Kanye provocar ciúmes em Kim. 
É o que diz o portal inglês “The sun”.

Janeiro Brasileiro da Comédia 
tem mais dois espetáculos

Janeiro Brasileiro da Co-
média, de Rio Preto, segue com 
a programação neste domingo 
(20) e segunda-feira (21), 
com outros dois espetáculos. 
No domingo (20), é a vez da 
Cia LaClass Excêntricos, com o 
espetáculo “Circo Excêntrico”, 
que surgiu de um desejo de falar 
um pouco mais além da cena. 
O Circo Excêntrico é um espe-
táculo de humor, magia e gla-
mour. A partir do teatro físico 
e técnicas circenses clássicas 
(mágica, malabarismo, acroba-
cias, equilíbrio e ventriloquia) 
a apresentação conduz o pú-
blico a momentos de diversão 
e magia com dramaturgia 
cômica,  refinada e única. 
“Trouxemos para a peça o 
que normalmente a gente fala 
no nosso discurso estético. A 
gente tem uma estética que 
beira o clássico, é um clássico 
excêntrico que, junto, traz 

todo um discurso da nossa 
atualidade, a figura da mu-
lher dentro dos ambientes, 
falamos contra o racismo, 
contra a homofobia, ou contra 
qualquer piada que seja pre-
conceituosa, fugindo desses 
lugares e tentando encontrar 
um caminho mais amoroso 
para o nosso trabalho”, des-
taca Daniela Rocha Rosa.  
A pesquisa do grupo envolve 
teatro, artes plásticas, circo e 
música, dentro de uma pro-
posta e construção biográfica. 
A LaClass levou a outros cole-
tivos as cenas e números cria-
dos, até que o nível do traba-
lho tinha uma linguagem tão 
particular e produtividade tão 
intensa que resolveram come-
çar a construir os espetáculos. 
“Somos em dois integrantes, 
mas sempre tem outras pes-
soas que chegam para agre-
gar, como no caso de Rio 
Preto, que na peça terá a par-
ticipação da Rena de Farias 
que já trabalhou dirigindo, 
como também integrante e 
criadora”, explica Daniela. 

  
Segunda-feira (21)

Na segunda-feira (21) a 
apresentação é sobre um proje-
to da atriz Edvana Carvalho, que 
convidou Marcelo Praddo para 
fazer a direção do espetáculo 
“Aos 50, quem em aguenta?”. 
A ideia do espetáculo partiu 
da própria atriz - que também 
escreveu o texto - e de sua 
necessidade de falar sobre a 
experiência de chegar aos 50 
e tudo que isso representa 
para uma mulher, especial-
mente para uma mulher preta. 
“O texto passeia por várias 
situações, desde suas experi-
ências amorosas, passando por 
envelhecimento, intervenções 
estéticas, racismo e outros te-
mas, todos abordados de forma 
muito leve e divertida, buscan-
do uma cumplicidade com a 
plateia, especialmente a femini-
na, sem esquecer dos homens”, 
explica o diretor Marcelo. 
O espetáculo estreou em 2019 e 
cumpriu temporada em janeiro 
de 2020 - quando foi interrom-

pido por conta da Pandemia 
- e teve uma aceitação espeta-
cular, tanto pelo seu conteú-
do, quanto pela performance 
de Edvana - que foi indicada 
ao Prêmio Braskem de Tea-
tro, na categoria melhor atriz. 
“O que o público de São José 
do Rio Preto vai ver é um texto 
inteligente, divertido, ágil e 
também muito emocionante. Já 
sabíamos do Janeiro Brasileiro 
da Comédia, nos inscrevemos e 
ficamos extremamente felizes 
quando fomos selecionados. 
Acho que esse encontro é im-
portante por reunir tantos 
profissionais, de todo o Brasil, 
criando oportunidades de troca 
de experiências e de confrater-
nização artística, num momen-
to em que a arte teatral anda tão 
castigada”, conclui Marcelo. 
 
Ingressos

  
O s  i n g r e s s o s  s e r ã o  t o -
dos gratuitos e poderão ser 
retirados uma hora antes 
de cada espetáculo, no lo-
c a l  d a s  a p r e s e n t a ç õ e s .  

Na segunda-feira (21) a apresentação é sobre um projeto da atriz Edvana Carvalho

SOLIDARIEDADE

Maçonaria lança campanha de 
arrecadação em prol da Ucrânia

Maçonaria lança campanha em prol da Ucrânia

A partir de um pedido de 
socorro realizado através da 
Grande Loja Maçônica da 
Ucrânia maçons de mais de 
300 lojas do estado de São 
Paulo se uniram e criaram uma 
campanha de arrecadação de 
fundos para ajudar a popula-
ção ucraniana. 

O Grande Oriente Paulista 
(GOP), Potência Maçônica do 
Estado de São Paulo, reúne 
cerca de 8.700 maçons agru-
pados em mais de 300 Lojas 
Maçônicas presentes em todas 
as regiões do Estado. 

Coordenada por uma co-

missão formada por maçons 
do município de Rio Preto, 
com Dani Ricardo Batista Ma-
teus, Vilmar Marangoni Pires e 
Maurício Bellodi; de São Carlos, 
Henrique Affonso de André 
Sobrinho e Francisco Paulo 
Mayer, e da capital Paulo César 
Dias Carneiro e Flavio Menon-
cello Ballerine foi lançada na 
sexta-feira (18) a campanha 
“Uma Mão à Ucrânia”.. 

Segundo Antonio Flavio 
Varnier, Grão-Mestre do Gran-
de Oriente Paulista, um dos 
organizadores da campanha, a 
opção em arrecadar fundos se 
dá por uma questão prática, rá-
pida e mais eficiente para suprir 
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necessidades primárias ligadas 
à emergência humanitária. 

“Optamos por arrecadar 
dinheiro para enviar aos ucra-
nianos, pois a logística de enviar 
remédios, alimentos, roupas 
e outros é mais demorada, e 
o povo ucraniano precisa de 
ajuda imediata”, explica o Grão-
-Mestre. 

Pix
A campanha já está aber-

ta para empresas e qualquer 
pessoa que tenha interesse 
em doar. As doações, sem va-
lor mínimo, podem ser fei-
tas em dinheiro através de 
PIX 47.331.871/0001-51. 

Evento para 
Pets em 
shopping 
acaba hoje

Depois de levar 5 mil 
pessoas e seus animais ao 
shopping no ano passado, o 
Iguatemi Rio Preto encerra 
hoje a segunda edição do 
Pet Day, um evento gra-
tuito com de atividades 
divertidas e educativas 
para os pets e seus tutores.

O evento é gratuito e 
funcionará com agenda-
mento de horários por meio 
do site https://site.bileto.
sympla.com.br/iguatemirio-
preto/ para atividades como 
oficinas infantis, coloração 
pet, caricatura pet, aniver-
sário pet e para os talks. 
As demais atividades serão 
livres ou por ordem de che-
gada, como as doações de 
pets. 

O Pet Day será realizado 
no piso térreo, em frente 
à loja Magazine Luiza, no 
horário de funcionamento 
do shopping, na sexta, das 
10h às 22h, e no sábado 
(feriado) e no domingo, das 
14h às 20h. A programação 
completa com todos os ho-
rários pode ser conferida no 
site do Shopping.

Divulgação SMCS

Hoje e Amanhã
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A pandemia prejudicou os 
investimentos e abertura 
de novos negócios. O se-
tor de franquias foi um dos 
afetados, tendo conseguido 
se recuperar somente no 
último trimestre de 2021. 
Em Rio Preto, embora as 
franquias de serviços e ali-
mentação sejam os carros 
chefes na cidade, o mer-
cado de saúde e beleza se 
aproveitou da pandemia e 
teve uma expansão. 
De acordo com a ABF, 
no primeiro trimestre de 
2020, Rio Preto possuía 
104 unidades de franquias 
de saúde e beleza. No quar-
to trimestre de 2021, o nú-
mero subiu para 120, um 
aumento de 15,3% no seg-
mento. Segundo a ABF, o 
crescimento do ramo a ní-
vel nacional foi de 11,2% e 
o faturamento chegou na 
casa dos R$ 39 bilhões em 
2021. 
A rede Royal Face, fundada 
em Curitiba em 2015, espe-
cializada em tratamentos 
faciais e corporais, apro-
veitou a alta do segmento 
e abriu uma unidade em 
Rio Preto. O investimento 
na franquia é avaliado em 
torno de R$ 220 mil e a ex-
pectativa de retorno para 
o franqueado é de 12 a 18 
meses. 
“É um ramos crescendo 
muito no Brasil, já que tra-
balha com a autoestima da 
pessoa e possui um mer-
cado grande a ser explo-
rado.”, contou João Lucas 
Alves, analista de expansão 
da Royal Face. 

Abf
“Na pandemia as pessoas 
passaram a ficar mais em 
casa e com isso cresceu a 
tendência por cuidados es-
téticos. Vale lembrar que 
dentro desse segmento 
também tivemos clínicas e 
farmácias sendo inaugura-
das. Outro fator que contri-
buiu com a alta em beleza 
e saúde foi que muitas fa-
mílias deixaram de viajar 
na pandemia e decidiram 
aplicar os recursos para fa-
zer algum procedimento”, 
comentou a diretora execu-
tiva da ABF, Suzana Buzzi. 

Saúde e beleza ganham mais 
franquias na pandemia

EM RIO PRETO

Rio Preto possuía 104 
unidades de franquias 
de saúde e beleza. Em 
2021, o número subiu 
para 120

Franquias de saúde e beleza cresceram em 15% em Rio Preto na pandemia

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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HB lança campanha e busca recursos para 
quadruplicar cirurgias em crianças com escoliose

O Hospital de Base de Rio 
Preto realiza todos os anos 
a Campanha de Destinação 
Solidária do Imposto de Ren-
da, onde o contribuinte pode 
ajudar a instituição em algu-
ma especialidade. Neste ano, 
em parceria com o Ministério 
Público, a campanha tem o 
objetivo de aumentar o nú-
mero de cirurgias de crianças 
que têm escoliose, doença em 
que a coluna vertebral sofre 
curvatura anormal para um 
dos lados do tronco. 

Segundo o neurocirurgião 
especialista em cirurgia da 
coluna com ênfase em defor-
midades espinhais, Fabiano 
Nogueira, o hospital realiza em 

média de 10 a 12 cirurgias por 
ano e o objetivo com a desti-
nação solidária é quadruplicar 
esse número. 

“É um procedimento muito 
complexo e de alto custo, no 

Olímpia reforça 
vacinação 
para crianças 
e idosos

Na próxima semana, 
Olímpia terá mudanças 
na vacinação contra a 
Covid-19, tanto para o pú-
blico infantil como para 
os idosos, com o início da 
aplicação de mais uma 
dose de reforço. 

Dessa forma, confor-
me informado no começo 
desta semana, a partir da 
próxima segunda-feira, 
dia 21 de março, a imuni-
zação das crianças de 5 a 
11 anos será realizada, ex-
clusivamente, nas Unida-
des de Saúde dos bairros 
São José e Santa Ifigênia, 
de segunda a sexta, das 8h 
às 16h, com a desativação 
do Salão da Fenossa no 
fim desta sexta-feira (18). 

Para a aplicação da 
primeira dose, os pais 
precisam levar os do-
cumentos pessoais da 
criança e o Termo de Au-
torização recomendado. 
Já para a segunda dose é 
necessário estar atento à 
data marcada no cartão 
de vacinação, sendo o 
intervalo de até 28 dias 
para os imunizados com a 
Coronavac e oito semanas 
para quem tomou a Pfizer 
pediátrica. 

Além disso, o muni-
cípio segue com o crono-
grama de vacinação nas 
escolas municipais de 
Ensino Fundamental para 
ampliar ainda a cobertura 
vacinal que, hoje, já con-
tabiliza mais de 72% do 
público infantil, com mais 
de 3.600 crianças vacina-
das com a primeira dose.

O Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia (CBO) alerta 
que mutirões oftalmológicos, 
principalmente aqueles em 
que são realizadas cirurgias, 
devem cumprir todas as re-
comendações técnicas neces-
sárias para proteger a saúde 
dos pacientes. “Há tempos, o 
Cremeb chama a atenção dos 
médicos”, diz em nota.

Oftalmologia

Muitos eventos alusivos ao 
Dia Mundial da Síndrome de 
Down, que será comemora-
do nesta segunda-feira (21), 
começaram ontem no Brasil. 
Neste ano, o país vai comemo-
rar pela primeira vez o Dia Na-
cional da Síndrome de Down, 
que foi instituído no último dia 
4 também para o dia 21.

Um dos eventos previstos 
para este fim de semana é o 
11º Simpósio Internacional da 
Síndrome de Down (Trissomia 
21), organizado pelo Centro de 
Estudos e Pesquisas Clínicas 
de São Paulo (Cepec SP).

DATAS

Dia da Síndrome de 
Down é nesta segunda

O tema
O tema do simpósio, que 

será totalmente online, é Desa-
fios e Oportunidades: Propos-
tas e Conquistas.  O objetivo é 
apresentar as possibilidades 
que norteiam a autonomia 
familiar, social, educacional 
e econômica das pessoas com 
síndrome de Down, adequan-
do o conteúdo com informa-
ções técnico-científicas dos 
mais recentes avanços que 
envolvem o presente e o futuro 
das pessoas com síndrome de 
Down, incluindo a pandemia 
de covid-19. O Dia Mundial da 
Síndrome de Down é celebrado 
em 21 de março desde 2006.

Eventos em todo o país marcam passagem do Dia

Vinicius LIMA
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INSCRIÇÃO

Uso do Enem para a 
Vunesp acaba amanhã

A Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) abriu as inscri-
ções para o segundo preenchi-
mento de vagas remanescentes 
do Vestibular 2022 por candi-
datos do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2020 
ou 2021. A possibilidade de 
ingresso por esta seleção es-
tende-se a todos os inscritos 
nos dois anos sem necessidade 
de estar inscrito no Vestibular 
Unesp. O período para vagas 

remanescentes vai até 21 de 
março (segunda-feira), com ca-
dastramento gratuito pelo site 
da Vunesp (www.vunesp.com.
br). 
Os cursos com vagas disponí-
veis para o segundo ingresso 
pelo Enem são Administração 
Pública, Arquivologia, Estatís-
tica, Física, Física Médica, Geo-
grafia, Matemática, Pedagogia, 
Turismo, Zootecnia e as Enge-
nharias Agronômica, de Bios-
sistemas, de Pesca e Industrial 
Madeireira.

A Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Uni-
vesp), em parceria com a 
Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Educação, abre na próxima 
terça-feira (22), as inscrições 
para o vestibular 2022, neste 
ano contando com 31.125 mil 
vagas para 347 municípios 
(incluindo capital, litoral e in-
terior). O início das aulas está 
previsto para agosto de 2022. 

Em Rio Preto
Em Rio Preto, o polo que 

funciona na sede da Secretaria 

POLO RIO PRETO

Univesp abre inscrições 
para 300 vagas

Municipal de Educação conta 
com 300 vagas. 

A prova, tanto objetiva 
quanto a redação, ocorrerá 
no dia 22/5, às 13h, e os locais 
oficiais serão divulgados no 
dia 13/5. O custo da inscrição 
é de R$ 45 e para participar 
basta ter concluído o ensino 
médio ou estar com o térmi-
no previsto até o período da 
matrícula. 

Isenção
Do dia 22/3 até 23h59 do 

dia 25/3, as pessoas inscritas 
no Cadastro Único do Governo 
Federal (CadÚnico) poderão 
solicitar isenção da taxa.

Em Rio Preto, o polo funciona na sede da Secretaria de Educação
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qual nós fazemos em média 
uma cirurgia por mês. No 
entanto, a nossa fila de espera 
está atualmente em 56 pacien-
tes, por isso o nosso objetivo é 
a aumentar a frequência dessas 

cirurgias para pelo menos 
uma por semana, totalizando 
cerca de 50 cirurgias até o fim 
do ano”, afirmou o médico. 

Caso
Joselma Claudino da Silva 

Souza, mãe de Manuelly, 13 
anos, veio de Uchôa para Rio 
Preto para que a sua filha pu-
desse fazer a cirurgia no fim 
do ano passado. Antes disso, 
ela ficou três anos na fila de 
espera. “O grau dela foi au-
mentando muito e ela sentia 
muito desconforto., contou 
Joselma. 

Segundo Nogueira, a de-
mora para realizar o procedi-
mento cirúrgico pode acarre-
tar em complicações. 

Joselma Claudino da Silva Souza, mãe de Manuelly, 13 anos

Divulgação

Divulgação
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Wilson Dias/Agência Brasil
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Futebol feminino
Corinthians vence Cruzeiro para
assumir ponta do Brasileiro Feminino
Miriã marcou de cabeça o gol

Novo recorde
A brasileira Vitória Rosa bate recorde 
sul-americano indoor da prova dos 60 
metros durante o Campeonato Mundial

Rio Preto volta a vencer 
depois de sete jogos

SERIE A3

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br
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Depois de sete jogos, o Rio 
Preto voltou a vencer na Série 
A3 do Campeonato Paulista 
neste sábado (19). Jogando 
em casa, o Jacaré superou o 
Barretos por 1 a 0 e segue com 
chances matemáticas de che-
gar ao G8. No entanto, para 
isso, o esmeraldino terá que 
torcer para que Matonense e 
Capivariano não vençam seus 
jogos neste domingo (20).

Com os dois times preci-
sando da vitória, o primeiro 
tempo foi bastante aberto. 
O Jacaré logo nos primeiro 
minutos tentou chegar com 
investidas pela direita, mas os 
chutes foram para fora. O Bar-
retos assustou com uma bom-
ba de fora da área, que obrigou 
o goleiro Lúcio a espalmar para 

O Olímpia vai jogar a Se-
gunda Divisão do Campeo-
nato Paulista (Bezinha) em 
2023. O alviceleste sofreu 
mais uma derrota em casa 
neste sábado (19), dessa vez 
por 2 a 0 diante da Votupo-
ranguense, e está matemati-
camente rebaixado na Série 
A3.

O Galo Azul começou o 
jogo tendo mais posse de 
bola e buscando mais o gol. 
Logo no início, Euller arriscou 
um chute de fora da área que 
passou por cima do travessão. 
Apesar disso, o alviceleste ti-
nha difi culdades para acertar 
o último passe e criar chances 
de perigo. Já o Votuporan-
guense adotou uma postura 
mais defensiva e apostou no 
contra-ataque, mas também 
sem conseguir assustar os 
mandantes.

escanteio. A melhor chance do 
Rio Preto veio aos 35 minutos, 
com Scheppa dominando a 
bola na esquerda e lançando 
para área. Pedro chegou ba-
tendo cruzado e a bola passou 
tirando tinta da trave.

Na volta do intervalo, Luis 
Dario fez boa jogada pela di-
reita e cruzou. O defensor do 

Barretos acabou colocando a 
mão na bola ao tentar cortar 
e o árbitro marcou pênalti. Na 
cobrança, Scheppa deslocou o 
goleiro e bateu rasteiro para 
fazer o gol.

Depois do gol, o Rio Preto 
recuou e passou a dar mais a 
bola para o Barretos. O time 
visitante só conseguiu assustar 

no último lance da partida, 
quando Felipe avançou pela 
direita e chutou na rede pelo 
lado de fora.

O Rio Preto volta a campo 
no sábado (26) para enfrentar 
o Votuporanguense fora de 
casa. Já o Barretos joga em 
casa contra o Comercial de 
Ribeirão Preto.

Rio Preto volta a vencer na Série A3 depois de sete jogos

O Jacaré logo nos 
primeiro minutos 
tentou chegar 
com investidas 
pela direita, mas 
os chutes foram 
para fora.

No meio da tarde desta 
sexta-feira (18), um homem 
teria assaltado um posto de 
combustível no bairro Jardim 
das Oliveiras em Rio Preto. 

Segundo o Boletim de 
Ocorrências, o homem estava 
armado e roubou do frentista 
e do caixa da conveniência o 
valor de R$ 550,00, fungindo 
logo em seguida em um curso 
que teve a placa anotada pelos 

Homem é preso 
em após assalto

Olímpia perde e está
rebaixado para a Bezinha

funcionários. 
Após a chegada da polícia, 

em pesquisa da placa, localiza-
ram o endereço e foram até o 
local. O carro estava estaciona-
do na rua, com um homem do 
lado. Os policiais abordaram o 
homem que tentou fugir e foi 
pego pela polícia. 

No carro encontraram a 
quantia de R$520,00, mas a 
arma citada não estava. Ele foi 
preso em fl agrante e permane-
ce na carceragem à disposição 
da justiça.

Briga termina com homem esfaqueado

Na madrugada desta sex-
ta-feira (18), um casal se de-
sentendeu na favela Marte, em 
Rio Preto. Segundo o Boletim 
de Ocorrência (BO), os irmãos 
da mulher, que moram do lado, 

Motociclista embriagado 
provoca engavetamento 
na Washington Luís

O acidente aconteceu na 
manhã desta sexta-feira (18), 
KM 435, quando a Polícia Rodo-
viária foi acionada para atender 
um engavetamento envolvendo 
uma moto e três carros. 

De acordo com o Boletim de 
Ocorrências (BO), o condutor 
da moto apresentava sinais de 

embriaguez, fala desconexa e 
pastosa, olhos vermelhos e forte 
odor etílico. O exame de bafô-
metro foi realizado e constatou 
0,84 mg de álcool por litro. 

Ao ser indagado pelos poli-
ciais, o homem confessou que 
tinha bebido cerveja a noite toda 
e depois saiu dirigindo a moto 
pela rodovia, quando bateu. na 
traseira de um dos carros.

Andressa ZAFALON 

Andressa ZAFALON 

Andressa ZAFALON 

Após o registro no sistema 
Sinal Desaparecidos, policiais 
em um raio de 500 quilôme-
tros do local da ocorrência são 
imediatamente comunicados 
do ocorrido. Por isso, quanto 
mais rápido for feito o registro 
no sistema da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), maiores 
são as chances de localizar a 
pessoa desaparecida. Para uti-
lizar o sistema, basta acessar 
o site ‘desaparecidos.prf.gov.
br’ e preencher os dados do 
noticiante e da pessoa desapa-
recida, com o nome, telefone e 
endereço. 

24 horas
O serviço funciona todos 

os dias da semana, 24 horas 
por dia. Além do site, o regis-
tro também pode ser feito via 
telefone pelo número 191, que 
é o número de emergência da 
PRF. 

Sinal de 
desaparecidos

ouviram gritos de briga e foram 
ver o que estava acontecendo. 
Ao chegar na casa, se depara-
ram com o casal brigando. 

Os irmãos foram separar 
a briga e um deles acabou en-
trando em luta corporal com 
o cunhado. Neste momento, 
o outro irmão da vítima des-
feriu uma facada nas costas 

do cunhado, que foi socorrido 
para o Hospital de Base (HB). 

A vítima foi encaminhada 
ao plantão policial, mas disse 
que não gostaria de registrar 
ocorrência contra o marido. A 
vítima foi orientada a procurar 
a Delegacia de Defesa da Mu-
lher (DDM) para representar 
judicialmente.

Divulgação

assumir ponta do Brasileiro Feminino

Novo recorde
A brasileira Vitória Rosa bate recorde 
sul-americano indoor da prova dos 60 
metros durante o Campeonato Mundial

Muller Merlotto Silva

O segundo tempo foi mais 
movimentado, com o goleiro 
Igor defendendo uma cabe-
çada na pequena área logo 
nos primeiro minutos. Aos 
26 minutos, o CAV recuperou 
a bola no meio-campo e Léo 
Santos arrancou pela direita, 
cruzando rasteiro para Israel 
empurrar para o fundo da 
rede.

O Galo Azul teve a chance 
do empate em um pênalti 
marcado aos 30 minutos. No 
entanto, Ataliba desperdi-
çou a cobrança, fi nalizando 
rasteiro no canto esquerdo 
e o goleiro Tales fazendo a 
defesa. Em vez disso, o Vo-
tuporanguense aumentou a 
vantagem com Vinicius Diniz 
recebendo um cruzamento da 
direita, dominando e tocando 
na saída do goleiro.

Na última rodada no pró-
ximo sábado (26), o Olímpia 
enfrenta o Nacional em São 
Paulo. Já o Votuporanguense 
recebe o Rio Preto.

Rafael Bento/CAV

PAULISTINHA


