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A coleta de lixo em Rio Preto 
terá mudanças no horário a
partir de abril. Saiba o que
mudará, segundo informativo 
da Constroeste. CIDADES Pág.5

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cai 22% número de moradores em 
situação de rua no final de 2021

FUTEBOL

Acusado de matar 
advogado com 
soco tem prisão 
revogada
A Justiça revogou na quin-
ta-feira,24, a prisão preven-
tiva de Emerson Ricardo 
Fiamengui, suspeito de 
matar com um soco no rosto 
o advogado Celso Wanzo, 
após a final do Mundial 
de Clubes. O acusado deve 
comparecer mensalmente 
em juízo para informar e 
justifi car atividades. O cri-
me aconteceu em fevereiro. 
CIDADES Pág.6

4 ANOS

Criança pula 
de van escolar 
e morre 
atropelada

RIO PRETO

Projeto que 
desobriga 
passaporte 
vacinal é votado

VEREADORES

Câmara analisa 
veto a reajuste 
de salário do 
prefeito Edinho

De autoria do vereador 
Bruno Moura o projeto 
determina que “nenhum 
gestor ou superior hierár-
quico poderá exigir com-
provante de vacinação, 
de qualquer natureza, no 
âmbito da Administração 
Pública Municipal direta 
ou indireta”. Projeto está 
na pauta de terça-feira, 29. 
A proposta será analisada 
quanto a legalidade.
POLÍTICA Pág.6

A Câmara de Rio Preto ana-
lisa na sessão de terça-feira, 
29, veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) a projeto 
de lei complementar que 
aplicou reajuste de 11% em 
seu próprio salário, do vi-
ce-prefeito, secretários e 
gestores de empresas públi-
cas e autarquias. Conforme 
apurado pelo Dhoje Interior 
a derrubada do veto é dada 
como certo pela maioria dos 
vereadores. POLÍTICA  Pág.3

JBC TERMINA HOJE
Após oito dias em que Rio Preto respira teatro, o domingo 
(27) será marcado com o encerramento do Janeiro Bra-
sileiro da Comédia e contará com a apresentação de dois 
espetáculos simultaneamente.
CULTURA  Pág.7

BASQUETE DO AMÉRICA ESTREIA NA COPA SP

EM QUADRA

O América Esporte Clube inicia a temporada neste domingo (27) na Copa São Paulo de bas-
quete. O time rio-pretense encara o São José Desportivo em São José dos Campos, às 17h.
A competição organizada pela Federação Paulista de Basquete conta com 8 clubes 
divididos em dois grupos de quatro. As equipes se enfrentam dentro dos seus res-
pectivos grupos em turno e returno para defi nir a classifi cação e o chaveamento para 
os playoffs. Além do São José, o grupo do América conta com o Pindamonhangaba 
e o Memorial/Fupes/Santos. CIDADES Pág.8 

Uma criança de quatro anos 
morreu nesta sexta-feira, 25, 
após ser atropelada por uma 
van escolar em Auriflama. 
A menina pulou do veículo 
que se movimentava sozinho 
e caiu embaixo de uma das 
rodas. CIDADES Pág.6

COLETA DE LIXO:
VEJA O QUE MUDA

Levantamento mostra que 
Rio Preto terminou 2021 
com menos moradores em 
situação de rua. Dados ob-
tidos pelo DHoje com-
pararam o primeiro e o 
último trimestre do ano 
passado. No geral, houve 
uma diminuição de 22%.
Estes dados são da atu-
alização mais recente da 
pasta de Assistência Social 
do município. O registro no 
primeiro trimestre era de 
496 pessoas em situação de 
rua e no fi nal do ano número 
caiu para 385. O número 
de fl utuantes também teve 
queda, segundo dados.
CIDADES Pág.4

SAÚDE

Casos de AVC 
crescem 19%, 
segundo 
dados de 
hospital

CIDADES   Pág.4A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro POP e do serviço de abordagem social, realiza semanalmente abordagens através de diálogo
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A coleta de lixo em Rio Preto 
terá mudanças no horário a
partir de abril. Saiba o que
mudará, segundo informativo 
da Constroeste. 

COLETA DE LIXO:
VEJA O QUE MUDA
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 SUA NOTA FISCAL VALE OURO

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

 Na hora de você ir às compras, 
lembre-se de exigir a nota fiscal, 
pois ela é tão importante quanto 
a compra da mercadoria. Ao se 
esquecer da notinha, você não 
sabe o transtorno que pode causar 
futuramente, caso o produto dê 
defeito ou você, consumidor, esteja 
insatisfeito com os produtos. Com 
isso, o que devia fazer parte do 
processo de compra, acaba sendo 
um problema. O dever de lealdade 
e a boa-fé dos fornecedores 
ou fabricantes não acabam no 
momento em que o consumidor 
faz o pagamento, mas se estendem 
durante a garantia e se prolongam, 
já que a obrigação de manter as 
peças de reposição continua por 
um tempo razoável. As lojas não 
se preocupam com o pós-venda. 
Você mesmo já deve ter percebido 
a dificuldade que é encontrar 
cartazes detalhados sobre o 
processo de troca dos produtos. E 
quando existem os avisos, eles estão 
em lugares de difícil acesso aos 
olhos do consumidor e em letras 
pequenas que não chamam muita 
atenção.
De acordo com código de defesa 
do consumidor, uma troca só 
será efetuada se não tiver vício, 
popularmente conhecido como 
defeito. Geralmente, o fornecedor 
encaminha ou consumidor até uma 
assistência técnica. Assim, ele às 
vezes desconhece o problema, ou 
seja, peças de reposição podem 
ficar descalça no mercado. Então, 
sempre que enviar um produto a 
assistência procure o fabricante 
pelo SAC ou informe o tipo de 
defeito. Dessa maneira, ele não terá 
desculpas para resolver o problema.
Apesar disso, fiquem alerta, porque 
não é qualquer produto que está 
sujeito a assistência técnica. É o 
caso, por exemplo, de você comprar 
uma blusa e, a usá-la, perceber que 
ela está com uma manga maior 

O Procon-SP notifi cou a empresa Netfl ix Entretenimento Brasil LTDA. 
solicitando explicações sobre notícias relatando que a plataforma estuda, 
depois de testes realizados em países latinos, cobrar valores adicionais de 
assinantes que compartilham suas senhas.
A empresa deverá apresentar as seguintes informações:
– como e em quais localidades os testes foram realizados;
– quais os critérios utilizados para escolha dos assinantes testados;
– se os consumidores foram informados de forma prévia sobre 
a realização da verifi cação e, em caso positivo, como se deu a 
comunicação;
– como o consumidor é informado das condições da contratação, 
especialmente quanto ao compartilhamento de dados e acessos;
– se tem meios para comprovação de que os dados de acesso foram 
cedidos voluntariamente pelos assinantes e não por meio de vazamento 
de dados;
– como comprovará que o acesso está sendo realizado fora da residência 
do assinante.
O Procon-SP também quer saber se a Netfl ix pretende aplicar 
essa cobrança adicional no Brasil e, em caso positivo, quando será 
implementado, como se dará o acesso adicional e quais valores serão 
cobrados.
Questões contratuais também deverão ser esclarecidas como, por 
exemplo: se há disposição contratual de que o consumidor poderá 
indicar limite máximo de endereços diferentes para acessar a assinatura 
sem cobrança adicional; se entende como descumprimento dos termos 
de condições de uso ou de contrato os casos em que o consumidor tem 
domicílios múltiplos, como o endereço residencial, casas de veraneio, 
pernoites em seu local de trabalho – podendo assim usufruir dos serviços 
em localidades diversas – e, no caso de contestação do assinante quanto 
ao compartilhamento de acesso, quais providências serão adotadas.
A Netfl ix deverá informar ainda quais procedimentos são aplicados 
para coibir que terceiros se utilizem do acesso do assinante sem seu 
consentimento ou autorização.

JUÍZA CONDENA 
IFOOD A 

INDENIZAR 
CLIENTES 

ASSEDIADOS POR 
RESTAURANTE

A LOJA NEM SEMPRE É 
OBRIGADA A TROCAR, 
MAS, SE PROMETEU, 

PRECISA CUMPRIR, AINDA 
MAIS QUANDO VOCÊ 

TEM GUARDADO OS SEUS 
COMPROVANTES DE COMPRA.

PROCON-SP NOTIFICA NETFLIX

A juíza  Ana Paula Franchito 
Cypriano, da 6º Vara Cível da Comarca 
de Ribeirão Preto, condenou um 
restaurante e o aplicativo de entrega 
de comida a indenizar um casal de 
consumidores em R$ 5 mil.
No caso em questão, os consumidores 
reclamaram que o pedido havia 
chegado frio, incompleto e com atraso 
ao iFood. A empresa então cancelou 
a cobrança por conta da reclamação.
O dono do restaurante que fez a 
entrega entrou em contato com os 
consumidores e afirmou
que não iria receber o repasse do 
aplicativo e, por isso, eram eles que 
deveriam pagar o pedido.
Ele fez uma série de cobrança 
invasivas e o casal teve que registrar 
um boletim de ocorrência, além de 
acionar o poder Judiciário.
Ao analisar o caso, a magistrada 
apontou que o pedido de indenização 
por danos morais é procedente uma 
vez que a situação ultrapassou os 
limites de um mero aborrecimento.
A julgadora ponderou que apesar da 
ação diligente do iFood em reembolsar 
os consumidores, a empresa falhou 
na prestação de serviços no sentido de 
intermediar o contato do restaurante 
com seus clientes.
A corré disponibilizou os dados 
pessoais dos clientes aos demais 
integrantes da cadeia de consumo, 
viabilizando a importunação imposta 
aos autores, explicou.
Ela condenou tanto o restaurante e o 
aplicativo a indenizar os consumidores 
de forma solidária. 

do que a outra. Nessa situação, 
o correto é a loja trocar e não 
fazer uma remenda no produto. 
Terá que ser da mesma forma ao 
se tratar de alimentos ou bens 
essenciais - aqueles que atendem 
as necessidades básicas, que não 
podem ser separados ou substituir 
peças, como as roupas, os celulares 
e os alimentos.
A maioria das grandes lojas dá 
aos clientes o prazo de até 30 dias 
para trocar o produto, mesmo se 
não houver defeito. Logo, você 
pode trocar pelo simples fato de 
não gostar da mercadoria ou seu 
tamanho não estiver de acordo com 
o manequim da pessoa.

PROMOÇÃO PODE SER 
PEGADINHA

É normal que você, ao comprar 
algum produto em promoção, se 
pergunte se pode trocar ou não. 
É bem simples de entender. Não 
é o fato de a mercadoria estar 
mais barata que assegura a loja 
o direito de não fazer trocas. E 
sim se o produto tiver algum tipo 
de defeito este defeito não for o 
motivo da promoção. Nesse caso, 
a troca será obrigatória. Vamos 
imaginar se você tiver ido uma 
loja para comprar roupas e viu 
que determinada a blusa, que 
era da coleção passada, estava 
pela metade do preço e você não 
resistiu e a comprou. Mas logo 
na primeira lavagem, tomando 
todos os cuidados, notou que a 
peça ficou manchada ponto nessa 
situação, você teria o direito de 
trocar o produto, pois o fato de 
a mercadoria está em promoção, 
não era porque manchava na hora 
da lavagem, e sim por quê era da 
coleção passada.
Imagine se você tivesse comprado 
uma calça também em promoção, 
só que os baixos preços foram 
decorrentes do fato de as peças 
estarem com pequenos defeitos. 
Dessa vez, você não teria o direito 
de trocar o produto, pois foi visto 
que este era o motivo da promoção. 
Entretanto, os clientes têm os 

direitos, nesse caso, descerem 
corretamente informados sobre os 
vícios de fabricação dos produtos 
oferecidos, para aceitar a vantagem 
a redução do preço. Já se, ao trocar, 
o valor do produto estiver abaixo 
de quando foi comprado, a troca 
pelo mesmo produto não fará 
diferença, mas se for por outro 
produto, o valor correto será o da 
nota fiscal ponto isso mostra o 
quanto é importante ter guardado o 
comprovante de compra.

PRAZOS DIFERENTES 
PARA AS TROCAS

O prazo para a troca de 
mercadorias com defeito varia se 
o produto for um bem durável ou 
não durável. Bens duráveis são os 
eletrodomésticos e eletrônicos, cujo 
prazo é de 90 dias. Os não duráveis, 
possui tempo, como alimentos e 
remédios de 30 dias. Já o prazo 
para os que vêm com defeitos 
escondidos começa no momento 
em que for constatado o defeito.

DEFEITOS TÊM 
GARANTIAS

Confira na Nota Fiscal o tempo da 
garantia e diferencie as três formas:
Garantia Legal – O prazo de 
garantia é de 30 dias para os bens 
não duráveis e 90 dias, para bens 
duráveis. Se houver um defeito e 
não se chegar à solução após 30 
dias, você pode escolher entre a 
devolução do dinheiro, a troca da 
mercadoria ou o desconto do preço.
Garantia Contratual - É aquela 
oferecida pelo fabricante. Se o 
fornecedor der um ano de garantia, 
o prazo para reclamação será de um 
ano (complementar) e mais 90 dias 
de garantia legal para bens duráveis.
Garantia Estendida - É o prazo 
maior de cobertura de defeitos. 
As lojas podem perguntar se 
o consumidor quer estender a 
garantia. Esse tipo de serviço, que 
é pago, possibilita mais tempo do 
que a garantia do contrato. Fique 
atento, porém, pois nem sempre 
o produto inteiro vale, às vezes 
ela serve apenas para um item 
específico.
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Política TSE e Telegram
O Telegram assinou nesta sexta-feira (25) 
termo de adesão ao Programa Permanente 
de Enfrentamento à Desinformação

Projetos de segurança
O presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-
-feira (25) enviou Congresso de uma série 
de projetos de lei na área de segurança

A Câmara de Rio Preto ana-
lisa na sessão de terça-feira, 29, 
veto do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) a projeto de lei comple-
mentar que aplicou reajuste 
de 11% em seu próprio salário, 
do vice-prefeito, secretários e 
gestores de empresas públicas 
e autarquias.

Conforme adiantado pelo 
Dhoje Interior a derrubada do 
veto é dada como certo pela 
maioria dos vereadores. Na 
sessão de terça-feira, 22, foi 
rejeitado veto de Edinho que 
elevou no mesmo índice o valor 
dos salários dos vereadores. O 
entendimento é que o reajuste 
deve se estender aos salários do 
prefeito e seus subordinados. 

Em ambos os vetos Edinho 
justifi ca que “decisões recentes 
do Supremo Tribunal Federal, 

Câmara analisa veto a reajuste 
salarial de Edinho e secretários

NA TERÇA

entenderam ser prudente sus-
pender o reajuste salarial de 
11% aos agentes políticos – pre-
feito, vice-prefeito, vereadores 
e secretários municipais, até 
que o assunto seja pacifi cado 
no STF”. 

Caso seja derrubado nova-
mente o veto a Procuradoria 
Geral do Município vai acionar 
o Tribunal de Justiça por meio 
de uma Ação Direta de Incons-
titucionalidade (Adin). 

O reajuste elevou o salário 

Sessão: vereadores analisam veto a reajuste de 11% dos próprios salários

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Os vereadores de Rio Preto 
realizam na terça-feira, 29, 
duas sessões ordinárias. Na 
pauta das duas sessões, estão 
oito projetos de lei e dois vetos. 
Um dos vetos, é ao projeto de 
lei complementar da Mesa 
Diretora que aplicou reajuste 
de 11% aos salários do prefei-
to, vice-prefeito, secretários e 
gestores de empresas públicas 
e autarquias. 

Este veto será analisado 
na sessão do período da tar-
de. O segundo veto é parcial, 
referente a outro projeto de 
lei complementar da Mesa 
Diretora que reestruturou ad-
ministrativamente a Câmara. 
O veto parcial é sobre a criação 
da Coordenadoria de Comu-

Vereadores analisam oito projetos e 
dois vetos na sessão de terça-feira

PAUTA

Um dos vetos é do pro-
jeto de lei que reestru-
turou administrativa-
mente a Câmara

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

nicação do Legislativo, e será 
analisado pela manhã.

Concessão
Ainda na sessão da parte 

da manhã, que começa às 9 
horas, os vereadores analisam 
mais quatro projetos de lei. Em 
segunda discussão, pelo mérito, 
estão o projeto do Executivo, 
que concede imóvel público 
para Associação Antialcoólica 
da Alta Araraquarense, e de Jú-
lio Donizete (PSD), que institui 
o passe livre para pacientes pré 

e pós-transplantes, em situação 
de vulnerabilidade. 

Já em primeira discussão 
serão discutidos os projetos de 
Paulo Pauléra (Progressistas), 
que isenta novas empresas de 
taxas municipais para abertura, 
e de Bruno Moura (PSDB), que 
proíbe a exigência de passapor-
te da vacina anti-Covid-19 por 
órgãos públicos municipais 
da Administração direta e in-
direta. 

Sessão vespertina 

Sessão: pauta apresenta oito projetos e dois vetos do prefeito Edinho

Na 20ª sessão ordinária, 
com início às 14 horas, além 
do veto parcial do Executivo, 
serão analisados outros quatro 
projetos de lei, um em primeira 
discussão e três em segunda 
discussão. Pela legalidade, será 
analisada proposta do Execu-
tivo que abre crédito adicional 
no Orçamento no valor de R$ 
46,3 mil em decorrência de 
convênio entre o Estado e o 
município para o Prêmio Estí-
mulo Nelson Seixas. 

Em segunda discussão, 

Proibição de
passaporte 
vacinal  está 
na pauta

Projeto de lei que de-
sobriga a apresentação do 
comprovante de vacinação 
contra a Covid-19, de qual-
quer natureza, no âmbito 
da administração pública 
municipal de Rio Preto 
está na pauta de votações 
da sessão de terça-feira, 29. 
A proposta será analisada 
quanto a legalidade. 

De autoria do vereador 
Bruno Moura o projeto 
determina que “nenhum 
gestor ou superior hierár-
quico poderá exigir com-
provante de vacinação, 
de qualquer natureza, no 
âmbito da Administração 
Pública Municipal direta 
ou indireta”. 

O projeto determina 
ainda que nenhuma pessoa 
será impedida de ingressar, 
permanecer e frequentar 
qualquer local de respon-
sabilidade do município, 
seja por administração ou 
prestação de serviços, em 
razão do livre exercício da 
objeção de consciência, 
recusa e resistência em ser 
inoculado com substância 
em seu próprio organismo.

“Fica garantido à pessoa 
que se recusar a inocular 
imunizante contra Covid-19 
o direito integral de ir, vir e 
permanecer em espaços 
públicos de administração 
direta ou indireta do Mu-
nicípio sem relativização do 
direito em relação à pessoa 
vacinada”, diz o projeto.

Da REDAÇÃO

de Edinho de R$ 17,1 mil para 
R$ 19 mil. Com a decisão ao me-
nos 200 servidores municipais 
considerados da elite também 
não terão aumento salarial, já 
que o teto máximo pago é o 
salário do prefeito. 

Passe livre 
para pré e pós 
transplantados 
será votado

Os vereadores de Rio 
Preto analisam na sessão 
de terça-feira, 29, projeto 
de lei que institui o passe 
livre no transporte coletivo 
de Rio Preto para pacientes 
pré e pós transplantados que 
se encontram em situação 
de vulnerabilidade social. 
A proposta de autoria do 
vereador Júlio Donizete aca-
bou sendo aprovada quanto 
a legalidade, ou seja, em 
primeira votação, no fi m de 
janeiro. Caso receba nova 
aprovação irá para sanção 
ou veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) 

Caso se torne lei só terá 
o passe livre aqueles que 
apresentarem, no ato da 
solicitação, laudo médico 
comprovando a necessidade 
do transporte ou tratamento 
pós transplante, documen-
to médico comprovando 
a necessidade de acompa-
nhamento ao paciente na 
utilização do transporte 
coletivo, avaliação socioeco-
nômica realizada por órgão 
competente e por fi m pos-
suir cadastro no CadÚnico. 
A gratuidade será concedida 
desde o início do tratamen-
to. Segundo o parlamentar 
a lei deverá assegurar o 
deslocamento desses pa-
cientes e seus respectivos 
acompanhantes.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Cinemas podem 
ter sessões 
especiais para 
autistas 

Também no mérito a Câ-
mara analisa projeto do ve-
reador Renato Pupo (PSDB) 
que tenta tornar obrigató-
ria a realização de sessões 
de cinema adaptadas para 
pessoas com transtorno do 
espectro autista (TEA), em 
Rio Preto. 

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 levemen-
te acessas e o volume de som 
será reduzido”. 

As pessoas com Trans-
torno de Espectro Autista e 
seus familiares terão acesso 
irrestrito à sala de exibição, 
sendo permitido entrar e sair 
ao longo da exibição. As ses-
sões deverão ser identifi ca-
das com o símbolo mundial 
do espectro autista, que será 
afi xado na entrada da sala 
de exibição.  “Garantir aos 
Portadores de Autismo uma 
oportunidade de desfrutar do 
cinema por meio de sessões 
adaptadas a sua especifi ci-
dade, assegurando assim a 
inclusão social”, diz o projeto

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Serão discutidos os 
projetos de Paulo 
Pauléra que isenta 
novas empresas de 
taxas municipais 
para abertura, e de 
Bruno Moura que 
proíbe o passaporte 
da vacina

estão na pauta os seguintes pro-
jetos: De Celso Peixão (MDB), 
que obriga presença de monitor 
nos veículos do transporte es-
colar mantidos pelo município; 
de Jean Charles (MDB), que 
obriga a emissão de diplomas 
em Braille para alunos com de-
fi ciência visual nas instituições 
de ensino médio e superior do 
município e de Renato Pupo 
(PSDB), que prevê a realização 
de sessões de cinema adaptadas 
para alunos com Transtorno 
do Espectro Autista (ETA).

OBRIGATÓRIO

Monitor em van escolar entra em votação final
Após ter sido aprovado quanta 

a legalidade projeto que torna obri-
gatória a presença de um monitor 
treinado durante as viagens nos ve-
ículos de transporte escolar público 
municipal volta a ser analisado na 

Câmara Municipal. Os vereadores 
vão votar o mérito da proposta de 
autoria do vereador Celso Peixão 
(MDB). 

Além do condutor deverá estar 
no interior dos veículos monitor 

treinado para orientar os estu-
dantes com relação à segurança de 
trânsito  e auxiliar nas operações 
de embarque e desembarque do 
veículo. 

Sem trazer muitos detalhes, a 

proposta de Peixão determina que 
o próprio Poder Executivo fi cará 
responsável por regulamentar a 
lei no que for cabível. As despesas 
também ocorrerão por dotações or-
çamentárias do governo municipal.

Câmara Municipal de Rio Preto

O Telegram assinou nesta sexta-feira (25) 
termo de adesão ao Programa Permanente 

Projetos de segurança
O presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-
-feira (25) enviou Congresso de uma série 
de projetos de lei na área de segurança

Divulgação

Câmara Municipal de Rio Preto



A4| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | domingo, 27 de março de 2022

CIDADES Rock de luto
A banda Foo Fighters anunciou a 
morte do baterista da banda, Taylor 
Hawkins, ao 50 anos, no Instagram

300 mortos
Autoridades locai disseram que até 
300 pessoas podem ter sido mortas no 
bombardeio a um teatro em Mariupol

Levantamento mostra que 
Rio Preto terminou 2021 com 
menos moradores em situação 
de rua. Dados obtidos pelo 
DHoje compararam o primei-
ro e o último trimestre do ano 
passado. No geral, houve uma 
diminuição de 22%. 

Estes dados são da atuali-
zação mais recente da pasta 
de Assistência Social do mu-
nicípio. O registro no primeiro 
trimestre era de 496 pessoas 
em situação de rua e no fi nal 
do ano número caiu para 385. 

O número de ‘fl utuantes’, 
como são chamadas as pessoas 
que não moram em Rio Preto, 
mas passam pela cidade sem 
moradia e depois vão para 
outras cidades, também dimi-
nuiu, indo de 343 no primeiro 
trimestre de 2021 para 299 no 
último trimestre do mesmo 
ano. Redução de 12,8%. A pró-
xima atualização municipal 
acontecerá no mês de abril. 

Rede de apoio
A Secretaria Municipal de 

Assistência Social, por meio 
do Centro POP e do serviço 
de abordagem social, realiza 
semanalmente abordagens 
através de diálogo com a oferta 
de diversos serviços, como o 
acesso ao Acolhimento Ins-
titucional/Casa de Passagem 

O Centro POP (Centro de 
Referência Especializado para 
População em Situação de 
Rua) é um espaço público 
vinculado à Proteção Social 
Especial de Média Comple-
xidade da Assistência Social, 
específi co para a oferta de ser-
viços às pessoas em situação 
de rua, ou seja, que usam a rua 

Número de moradores em situação de 
rua em Rio Preto cai 22% no final de 2021

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br Casos de AVC 

aumentam 
19%, afirma 
hospital

como espaço de moradia e de 
sustento, de forma temporária 
(por poucos dias) ou de forma 
permanente. 

Dentre os serviços oferta-
dos pelo Centro POP estão ali-
mentação – com a distribuição 
de tíquetes para retirada de 
alimentação no Restaurante 
Bom Prato; espaço para hi-
giene pessoal; bagageiro; la-
vagem de roupa; atendimento 
psicossocial; identificação e 
localização da família 

Além disso há encaminha-

mento para benefícios, para 
o balcão de emprego, às Uni-
dades de Saúde – para tratar 
dependência de droga e álcool 
- e o direcionamento para o 
programa de acolhimento do 
município. 

O Albergue Noturno e a 
Casa de Cireneu são as duas 
instituições de acolhimento 
às pessoas em situação de rua 
no município de Rio Preto. “O 
período de acolhimento existe 
enquanto a pessoa estiver em 
processo de tratamento ou 

Os casos e mortes por 
acidente vascular cerebral 
(AVC), popularmente co-
nhecido como derrame, vêm 
aumentando no Brasil nos 
últimos anos. O aumento 
também tem ocorrido na 
região de Rio Preto. Nesta 
quinta-feira (24), o Austa 
Hospital revelou que os 
atendimentos de casos de 
AVC cresceram em 19%, 
saltando de 167 pacientes, 
em 2018, para 199, no ano 
passado.

Com o crescimento dos 
casos, o hospital tem in-
vestido no treinamento da 
equipe multidisciplinar do 
setor. Nesta quarta-feira 
(23), os profi ssionais rece-
beram uma aula do médico 
neurologista e neurologista 
intervencionista Bruno Gon-
zales Miniello, do Hospital 
São Paulo, da Unifesp, e 
Hospital Iamada, de Presi-
dente Prudente. 

“Saber os sintomas ca-
racterísticos do AVC é fun-
damental, pois, quanto mais 
rapidamente a pessoa for 
levada ao hospital e atendi-
da, maiores são as chances 
de sucesso do atendimento 
e, caso necessário, do trata-
mento, minimizando ao má-
ximo as sequelas”, afi rmou a 
médica neurologista Marina 
Mamede, do Austa. 

Os sintomas do AVC são 
dormência na língua, boca e 
rosto, perda de força muscu-
lar de um lado do corpo, es-
quecimento e dor de cabeça 
súbitos, visão embaçada ou 
dupla, entre outros. 

“Quando estes sintomas 
forem percebidos, a pes-
soa deve ser encaminhada 
imediatamente ao hospital, 
porque temos até, no má-
ximo, quatro horas e meia 
para ministrar medicamento 
para romper o coágulo que 
impede a passagem de san-
gue no cérebro”, explicou 
o enfermeiro Enos Brito, 
coordenador da Emergência 
do Austa Hospital. 

Rio Preto termina 2021 com menos moradores de rua que início do ano

aguardando para ser enca-
minhada e participar de uma 
possível inclusão social, seja 
através do balcão de emprego 
ou programa de tratamento 
de dependência de droga e ál-
cool”, informou a assessorial. 

Albergue 
No mês de fevereiro de 

2022 foram atendidas 451 pes-
soas e ofertadas 909 pernoites. 
Vale ressaltar que o acesso 
é constante, tendo então um 
total de mais de 3 mil acessos 

por mês. “Não temos dados 
no mês de março ainda, pois 
conseguimos a quantidade 
no começo do mês de abril”, 
informou a direção do Alber-
gue Noturno de Rio Preto, 
representada pelo presidente 
Marcelo Zola. 

Para efeito de comparação, 
em março de 2020 foram aten-
didas 616 pessoas e ofertadas 
1072 pernoites. No mês de 
março de 2021 foram atendi-
das 484 pessoas e ofertados 
750 pernoites.

58% consideram adotar trabalho híbrido ou remoto

Pesquisa realizada pela 
Microsoft com 31 mil pessoas 
em 31 países mostra que a 
visão dos trabalhadores sobre 
os moldes de trabalho tradi-
cionais mudou ao longo da 
epidemia da Covid-19 no Brasil 
e no mundo. De acordo com o 
estudo, 58% dos profi ssionais 
brasileiros consideram mudar 

para o formato híbrido ou 
totalmente remoto ao longo 
de 2022. 

Denominado “Grandes Ex-
pectativas — Permitindo que o 
Trabalho Híbrido Funcione”, o 
levantamento aponta também 
que, no mundo todo, 57% dos 
profissionais que atuam em 
diversas áreas têm a intenção 
de mudar para o trabalho hí-
brido, enquanto 51% daqueles 

que já atuam de forma híbrida 
expressam desejo de mudar 
para o regime remoto. 

Além disso, para 53% dos 
entrevistados, o bem-estar e a 
saúde passaram a ser fatores 
mais importantes do que o 
trabalho na comparação com 
os tempos pré-pandemia. No 
Brasil, em particular, a im-
portância dada e esses dois 
fatores foi uma das maiores, 

com um índice de 71% dos par-
ticipantes da pesquisa apon-
tando maior preocupação com 
ambos do que em relação ao 
período anterior ao Covid-19. 

O estudo indica ainda que 
para 38% dos trabalhadores 
que aderiram ao trabalho hí-
brido o maior desafi o é saber 
quando e por qual motivo se 
deve comparecer presencial-
mente ao local de trabalho. 

PESQUISA

AÇÃO SOCIAL

Projeto do Centro Estoril 
tem vagas para crianças

O Projeto “Aquarela Esto-
ril” do Centro Social Estoril em 
Rio Preto  está com inscrições 
abertas e com vagas limitadas 
para o período da manhã. 
Essa ação social vai atender 
120 crianças de 6 a 16 anos, de 
segunda a sexta-feira. 

O projeto vai oferecer ati-
vidades como aulas de teatro, 
dança, música, artes circenses, 
além de reforço escolar e ali-
mentação entre outras. 

“O objetivo é contribuir 
para o desenvolvimento e 
sociabilização, por meio do 
fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários”, 
afi rmou Thais Sotini, diretora 
voluntária do Projeto Aquarela 
Estoril. 

Famílias interessadas em 
matricular seus fi lhos, preci-
sam ligar ou enviar sua mensa-
gem de WhatsApp pelo núme-
ro (17) 99164-2639 e falar com 
Luciana ou Priscila e agendar 
horário para a matrícula.

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

PRODUTORES

Fertilizantes já estão 150% mais caros

A guerra entre a Rússia e a 
Ucrânia está afetando o mer-
cado mundial de fertilizantes. 
O Brasil, por ser o maior im-
portador do mundo, é um dos 
mais impactados, já que cerca 
de 9,2 milhões de toneladas 
do produto vieram da Rússia 
no ano passado, segundo o 
Comex Stat, do Ministério da 
Economia. 

A alta dos preços está obri-
gando os produtores rurais 
fazerem cortes ou buscarem 
novas alternativas. O produ-
tor Moacir Gledson Pereira 

conta com uma lavoura de 
abacaxi e afi rmou que os pre-
ços aumentaram em 150%.
“Hoje estamos optando por 
diminuir a dosagem dos pro-
dutos e usando bastante os 
fertilizantes e foleares líqui-
dos, que estão bem mais em 
conta e nos rendendo o mesmo 
desempenho”, comentou. 

Agricultores
O agricultor Reomar Peres 

Ferreira afirmou que teve 
reduzir em 50% a sua área de 
plantação de mandioca por 
conta do aumento dos custos. 
“O preço aumentou muito. 

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA

Antes a tonelada custava em 
torno de R$ 1,2 mil, hoje já está 
a R$ 4 mil. Tive que reduzir 
minha área porque não tive 
condições. Eu também estava 
planejamento plantar milho, 
mas tive que abrir mão”, con-
tou. 

Pecuária
A alta também impacta na 

pecuária. O milho, por exem-
plo, é a base da ração de bovi-
nos, suínos, caprinos, ovinos e 
aves. A empresa rio-pretense 
Reino Rural, especializada em 
produtos agropecuários como 
suplemente nutricional animal 

e fertilizantes, informou que 
teve um aumento na procura 
no último mês. 

“Os produtos comprados 
para a safra de inverno, por 
exemplo, custaram 70% a mais 
do que no mesmo período 
do ano passado. Portanto, o 
aumento do valor dos produ-
tos utilizados na alimentação 
dos animais também eleva os 
custos de produção do setor e 
encarece, ao fi nal, o preço da 
carne e dos ovos. Ou seja, a 
questão dos adubos e fertili-
zantes é essencial para o agro-
negócio”, afirmou Matheus 
Ferraz, diretor executivo.

Divulgação
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A banda Foo Fighters anunciou a 
morte do baterista da banda, Taylor 
Hawkins, ao 50 anos, no Instagram

300 mortos
Autoridades locai disseram que até 
300 pessoas podem ter sido mortas no 
bombardeio a um teatro em MariupolG
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Advogado Celso Wanzo, que morreu após levar um soco

Uma criança de quatro anos 
morreu nesta sexta-feira, 25, 
após ser atropelada por uma 
van escolar em Auriflama 
(SP). Segundo testemunhas, a 
menina teria pulado do veícu-
lo que se movimentava sozi-
nho e acabou caindo embaixo 
de uma das rodas. 

     Assustou e pulou
Outra testemunha falou que 
o motorista parou o veícu-
lo em frente à casa dela para 
embarcar o filho para levá-lo 
para escola, momento em que 
o veiculo começou a se loco-
mover sozinho. 
A menina, que estava dentro 
da van, se assustou e acabou 
pulando. Ela caiu embaixo de 
umas das rodas e foi atrope-
lada. 

      Resgate
As equipes de resgate chega-
ram a ser acionadas, mas a 
menina não resistiu aos fe-
rimentos e morreu antes de 
chegar no hospital. A causa do 
acidente vai ser investigada. 
A prefeitura de Auriflama de-
cretou luto oficial de três dias 
pela morte de Eliza Garcia Ca-
margo.

Criança morre em acidente 
com van escolar na região

4 ANOS

A prefeitura de Aurifla-
ma decretou luto 
oficial de três dias 
pela morte de 
Eliza Garcia Camargo

PRISÃO REVOGADA

Justiça solta acusado de 
matar advogado com soco

A Justiça revogou na 
quinta-feira,24, a prisão 
preventiva de Emerson Ri-
cardo Fiamengui, suspeito 
de matar com um soco no 
rosto o advogado Celso Wa-
nzo, após a final do Mundial 
de Clubes. 

Restrições
O acusado deve com-

parecer mensalmente em 
juízo para informar e jus-
tificar atividades. Emerson 
também está proibido de 
manter contato com fami-
liares da vítima e pessoas 
envolvidas no caso. Além 
disso, não pode se ausentar 
da comarca, exceto quando 
houver uma autorização do 
juiz responsável pela ação 

penal. 

O crime
O crime aconteceu após 

a final do Mundial de Clu-
bres, na frente do prédio 
onde a vítima e o suspeito 
moravam, no bairro Jardim 
Pinheiros. Após o soco, o 
advogado, de 58 anos, foi 
agredido, ficou desacordado 
e foi levado para o Hospital 
de Base, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu 
horas depois. 

O caso foi registrado 
como lesão corporal de na-
tureza grave, já que a vítima 
ainda estava viva quando o 
boletim de ocorrência foi 
feito, Emerson pagou fiança 
de R$ 5 mil e foi liberado. 
Contudo, teve a prisão pre-
ventiva decretada e se entre-
gou no dia 13 de fevereiro.

O cadastro da biometria 
está suspenso desde o início 
da pandemia em 2020. No en-
tanto, em 2019, a Justiça Elei-
toral do Estado de São Paulo 
promoveu revisões biométricas 
obrigatórias em 479 cidades 
de todo o Estado. Os que não 
atenderam ao chamado nos 
respectivos municípios - mais 
de 2 milhões - tiveram o título 
cancelado. Em grande parte 
dos casos, os documentos são 
de eleitores que já não resi-
diam mais onde mantinham o 
cadastro. 

RIO-PRETENSES

Só 47% dos eleitores já têm biometria

Rio Preto possui 335.722 
eleitores aptos a votar e, deste 
total, 160.156 pessoas já tem 
cadastro da biometria, o que re-
presenta 47,70% do eleitorado. 

A maior zona eleitoral de 
Rio Preto é a 267 com 48 lo-
cais de votação, 430 seções e 
142.777 aptos a votarem. Em 
segundo lugar vem a zona 268 

com 46 locais de votação, 312 
seções e 104.424 aptos. Em úl-
timo lugar está a zona 125, com 
29 locais, 265 seções e 88.521 
aptos a votarem. 

No total, Rio Preto conta 
com 42.691 títulos cancelados 
e 5.445 títulos suspensos. 

Para os maiores de 16 anos 
e menores de 18, que já podem 

tirar o título de eleitor mesmo 
sem ser obrigatório, devem 
acessar o link e solicitar o do-
cumento. 

Nas eleições de 2020, esses 
cancelamentos não foram efe-
tivados em razão da pandemia, 
mas valerão agora para as elei-
ções de 2022. 

A possibilidade de uso da 
biometria para aqueles que já 
haviam feito o cadastro antes 
da pandemia está sendo estu-
dada pela Justiça Eleitoral para 
as eleições deste ano. Portanto, 
até o momento não há definição 
quanto ao protocolo sanitário 
a ser utilizado no pleito de 
outubro.

A prefeitura de Auriflama decretou luto oficial de três dias pela morte de Eliza Garcia Camargo

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

FLAGRANTE

PM prende traficante 
na Vila União após 
denúncia anônima

Policiais Militares estavam 
em patrulhamento na noite 
desta sexta-feira,26, quan-
do receberam uma denúncia 
anônima de um homem que 
estaria traficando no bairro 
Vila União. 

Os policiais se dirigiram 
até o local para verificação, 
quando chegaram um homem 
de 50 anos tentou fugir mas foi 
abordado. Com ele foi encon-
trado uma porção compacta 
de cocaína e mais uma pedra 
de crack. 

O homem foi preso e en-
caminhado a carceragem da 
Deic local e ficou à disposição 
da Justiça. 

RIO PRETO

Revoltado, passageiro 
pega barra de ferro e 
quebra vidro de ônibus

Ele deverá responder pelo 
crime de tráfrico de drogas. 
Colaborou: Sarah BELLI-
NE

O motorista do ônibus afir-
mou aos PMs que estavam 
dirigindo o veiculo na linha 
Residencial Rio Preto I ao So-
lidariedade, quando no bairro 
Solidariedade um homem es-
tava fora do ponto fez sinal de 
parado e ele não parou. 

Quando o motorista voltou 
no sentido contrário o homem 
estava no ponto de ônibus, o 
motorista parou o veiculo e o 
homem embarcou, questionou 
o motorista por que ele não ha-
via parado e o motorista alegou 
que era porque ele não estava 
no ponto. 

Quando o homem desceu na 
Avenida Philadelpho Gouveia 

Neto, ele começou a ofender o 
motorista e pegou um pedaço 
de ferro e atingiu o para-brisa 
do ônibus, quebrando o vidro.

VILA ELMAZ

Policia prende homem em 
flagrante após furto de 
bateria de carro

Policias Militares estavam 
em patrulhamento na tarde 
desta sexta-feira,25 pelo bairro 
Vila Elmaz, quando viram uma 
moto com dois homens com 
uma bateria. 

Questionado sobre a bateria, 
o motorista afirmou ser produto 
de furto, o passageiro alegou 
que não sabia. Os policiais alge-
maram e colocaram o motorista 
da moto que confessou que a 
bateria era produto de furto, 
o outro suspeito pegou a moto 
e estava guiando os PMs até o 
local. 

Eles se dirigiram até o bairro 
Renascer, chegando o homem 
abandonou a moto e fugiu, o que 

estava preso na viatura quebrou 
o vidro e conseguiu fugi, porém 
foi encontrado mais tarde. Rio 
Preto I, ainda algemad.

Cadastro de biometria continua suspenso e não será obrigatório 

Da REDAÇÃO
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ACIDENTE

Carro bate de frente com moto em vicinal
Um homem de 49 anos 

relatou aos policiais militares 
que estava com seu veiculo 
na vicinal Maria Ivanete Her-
nandes Vetorazzo, sentido 
Rodovia Assis Chateaubriand, 
quando bateu de frente com 
um motociclista. 

No momento do acidente 
ele disse que atrás do motoci-

clista vinha um carro HB20 e 
que a luz desse veiculo preju-
dicou sua visão, fazendo com 
que ele batesse de frente com 
o motociclista de 39 anos. 

Arremessado
Com o impacto o motoci-

clista foi arremessado no chão, 
sendo socorrido até o posto 

de saúde de Guapiaçu, mas 
precisou ser transferido para 
o Hospital de Base de Rio Pre-
to. O veiculo que vinha atrás 
da moto, não parou no local. 
O motociclista teve fratura na 
perna esquerda, e até o mo-
mento encontra-se internado. 
Colaborou: Sarah BELLI-
NE

Rio Preto possui 335.722 eleitores aptos a 
votar e, deste total, 160.156 pessoas já 
tem cadastro da biometria, o que 
representa 47,70% do eleitorado
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LEI COMPLEMENTAR Nº 680
De 25 de março de 2022.

Dispõe sobre aplicação de revisão anual de 11% 
(onze por cento) a partir de 1º de fevereiro de 2022, 
ao subsídio dos Vereadores.

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

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

Art. 1º Fica reajustado em 11% (onze por cento) o valor do subsídio mensal de cada 
Vereador.

Art. 2º Sobre o subsídio mencionado incidirão os tributos devidos, observando-se o 
que dispõem os arts. 29-A, §1º, 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I, da 
Constituição Federal, e os arts 19, III e 20, II, a pertinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal e 
da Lei Orgânica deste Município, art. 31, parágrafo único.

Art. 3º Descontar-se-ão do subsídio as faltas injustificadas às sessões, na forma da 
legislação regente.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei Complementar correrão por conta de 
dotações próprias do orçamento da Câmara Municipal, suplementadas, se necessário.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se 
os efeitos retroativamente a 1º de fevereiro de 2022.

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

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara 

AUTÓGRAFO Nº 15.668/2022
Projeto de Lei Complementar nº 005/2022
Aprovado em 15/02/2022, na 8ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 011/2022 rejeitado em 22/03/2022, na 17ª Sessão Ordinária
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e
publicada no jornal oficial do Legislativo.

Jorge Gimenez Berruezo
        Diretor Geral                                                                                                   

Autoria da propositura: 
Mesa Diretora
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LEI Nº 14.149

De 25 de março de 2022.

Institui a Política Municipal de 
Linguagem Simples e Clara nos órgãos 
da administração direta e indireta, e dá 
outras providências.

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

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

Art. 1º Fica instituída a Política Municipal de Linguagem Simples e Clara nos órgãos 
da administração direta e indireta do Município de São José do Rio Preto, incluindo a Câmara 
Municipal e o Tribunal de Contas do Município, com os seguintes objetivos:

I - garantir que a administração pública municipal utilize uma linguagem simples e clara 
em todos seus atos;

II - possibilitar que as pessoas e as empresas consigam com facilidade localizar, entender 
e utilizar as informações da Prefeitura;

III - reduzir a necessidade de intermediários entre o governo e a população; 
IV - reduzir os custos administrativos e operacionais de atendimento ao cidadão; 
V - promover a transparência e o acesso à informação pública de forma clara; 
VI - facilitar a participação e o controle da gestão pública pela população; 
VII - promover o uso de linguagem inclusiva.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:

I - linguagem clara: o conjunto de práticas, instrumentos e sinais usados para transmitir 
informações de maneira simples e objetiva, a fim de facilitar a compreensão de textos; 

II - texto em linguagem clara: o texto em que as ideias, as palavras, as frases e a estrutura 
são organizadas para que o leitor encontre facilmente o que procura, compreenda o que 
encontrou e utilize a informação.

Art. 3º São princípios da Política Municipal de Linguagem Clara:

I - o foco na cidadã e no cidadão; 
II - a linguagem como meio para redução das desigualdades e para promoção do acesso 

aos serviços públicos, transparência, participação e controle social;
 III - simplificação dos atos da administração municipal.

Art. 4º A administração pública municipal para criar ou alterar qualquer ato, observará 
as seguintes diretrizes:
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I- conhecer e testar a linguagem com o público alvo; 
II - usar linguagem respeitosa, amigável, clara e de fácil compreensão; 
III - usar palavras comuns e que as pessoas entendam com facilidade;
IV - não usar termos discriminatórios;
V - usar linguagem adequada as pessoas com deficiência; 
VI - evitar o uso de jargões e palavras estrangeiras, devendo constar sua tradução quando 

utilizá-los; 
VII - evitar o uso de termos técnicos e explicá-los quando necessário; 
VIII - evitar o uso de siglas desconhecidas; 
IX - reduzir comunicação duplicada e desnecessária;
 X - usar elementos não textuais, como imagens, tabelas e gráficos de forma 

complementar.

§1º Caberá ao Poder Executivo definir diretrizes complementares a esta Lei. 

§2º A aplicação das diretrizes estabelecidas por esta Lei não prejudicará a 
disponibilização integral das informações.

Art. 5º Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de 
sua publicação.

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara 

AUTÓGRAFO Nº 15.170/2020
Projeto de Lei nº 072/2020
Aprovado em 15/12/2020, na 44ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 013/2021 rejeitado em 22/03/2022, na 18ª Sessão Ordinária
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e
publicada no jornal oficial do Legislativo

Jorge Gimenez Berruezo
        Diretor Geral

Autoria da propositura: 
Ver. Paulo Pauléra
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FÁTIMA
CRUZ
fatimacruz@bol.com.br
(17) 99113 - 4901

NOVO BISPO 
Uma das comemorações do aniversário de 170 anos de 
Rio Preto no último dia 19 de março foi o empossamento 
do novo bispo. Dom Antônio Emidio Vilar foi nomeado 
novo bispo da Diocese de São José do Rio Preto (SP). Dom 
Antônio nasceu no dia 14 de novembro de 1957, em Guar-
dinha, distrito de São Sebastião do Paraíso (MG), mas a 
família dele se firmou em Batatais (SP). Ele é uma pessoa 
carismática e muito fervorosa. Nomeado pelo Papa Fran-
cisco, ele tomou posse no sábado dia 19, na Catedral de 
São José. A Fátima Cruz entrevistou vários padres, entre 
eles o padre Ernesto Pedro de Oliveira Rosa da Paróquia 
do bairro São Deocleciano. Todos os padres afirmaram 
que o novo bispo é a esperança, inclusive o padre Antônio 
Valdecir Dezidério da Paróquia Nossa Senhora do Monte 
Serrate também acrescentou que o bispo veio através 
do Sinodo, que significa esperança voltada ao olhar dos 
pobres, é da Assembleia eclesiástica. Na posse, a Catedral 
estava completamente lotada. O novo bispo assumiu o 
posto de Tomé Ferreira da Silva, que renunciou ao cargo 
no ano passado. Imagem: Divulgação.

FAMOSOS
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira iniciaram um romance no 
ano passado. O casal vive se declarando um para o outro 
nas redes sociais. Além de dar atenção para o namorado, 
a atriz está com a agenda lotada de compromissos. 

SURPRESA
Antonio Benício, filho de Murilo Benício e Alessandra 
Negrini, surpreendeu os internautas ao compartilhar 
que também é tatuador. Na publicação, ele mostrou 
detalhes de algumas tatuagens que ele fez e encantou 
os seguidores. Os fãs aproveitaram a descoberta para 
pedir uma tatuagem para o ator. 

MAPA ASTROLÓGICO
PERSONALIZADO 
Mapa astrológico solar é moda. Em Rio Preto, quem é 
expert nisso é Walter Luiz Kerbauy, marido da Ameli-
nha Locatelli Garcia Kerbauy Orima do Rodrigo Garcia.

CONVITE ESPECIAL 
A coluna foi convidada para participar do Muscle 
Contest, um evento que vai ter em Rio Preto no Centro 
Regional de Eventos dia 02 de abril. Esse é um evento 
internacional, sendo um qualificatório para campeona-
tos. As mulheres e os homens mais bonitos do planeta 
do halterofilismo vão estar presentes.

DESTAQUE DA SEMANA 
Parceiro há muitos anos no excelente atendimento, a 
Mascote de Ouro. Eles são especialistas em consertar 
relógios em geral e produzir troféus para campeonatos.

HALTEROFILISMO 
Pelo Método Hércules é o indivíduo que deseja ingres-
sar nas fileiras e deve unir as armas indispensável para 
cumprir essa missão.

Janeiro Brasileiro da Comédia 
termina hoje com dois espetáculos

Após oito dias em que Rio 
Preto respira teatro, o domingo 
(27) será marcado com o encer-
ramento do Janeiro Brasileiro 
da Comédia e contará com a 
apresentação de dois espetá-
culos simultaneamente. 

O espetáculo “Retumban-
tes”, apresentado pela San-
fonástica Produções de São 
Paulo, capital, te início às 20h 
no Teatro Paulo Moura e conta 
a história de quatro artistas que 
buscam a sua forma de ser e es-
tar no mundo, em ressonância 
paradoxal entre os seus anseios 
e a incoerência da existência. 

Um homem que perdeu 
a cabeça, gêmeas siamesas 
de genealogias diversas e um 
beatboxer malabarista, têm a 
música como linguagem de in-
terlocução entre eles e também 
com o seu entorno. Trata-se 
de figuras espaventosas que 
reverberam truques de como 
inventar formas de existir e 
ressoar. 

A faixa etária recomendada 
para a peça é livre e tem dura-
ção de 50 minutos. 

Janeiro Brasileiro da Comédia encerra neste domingo com dois espetáculos

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

CULTURA

No mesmo horário, porém, 
em outro local, no caso, na 
Praça dos Esportes e da Cul-
tura do Distrito de Schimidt, 
acontecerá a apresentação do 
espetáculo “Sabiás do Sertão”, 
da Cia Cênica de Rio Preto. 

O espetáculo “Sabiás do 
Sertão” nasceu de uma pesqui-
sa desenvolvida desde o início 
da Companhia e tem como 
objetivo olhar para as histórias 
que permeiam o ‘povo’. Basea-

do na história de Cascatinha & 
Inhana, Sabiás do Sertão traz o 
circo e o rádio, que foram mui-
to presentes na trajetória da 
dupla, e a Cia Cênica leva isso 
para as cenas através de uma 
companhia ambulante de tea-
tro, com artistas rapsodos que 
contam, vivem, tocam, dançam 
e cantam um pouco da vida 
e muito do rico repertório de 
toadas, guarânias, rasqueados, 
boleros, rancheiras e canções 

imortalizadas nas vozes destes 
“sabiás do sertão”. 

O espetáculo trata, ainda, 
dos expoentes da música cai-
pira, Cascatinha & Inhana, pri-
meira dupla sertaneja formada 
por marido e mulher que, em 
sua trajetória, reverencia com 
primazia a cultura de raiz, o 
ser, estar e viver artista, o pra-
zer da canção e do encantamen-
to. A duração é de 70 minutos 
com faixa etária livre.

Divulgação
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Hermanos vencem
A Albiceleste permanece na
vice-liderança da classificação da 
competição, agora com 38 pontos

Futebol feminino
Jogando no Estádio das Alterosas, em 
Belo Horizonte, o Verdão triunfou por 4 
a 2 na partida que abriu a 4ª rodada

América estreia na Copa SP 
de basquete neste domingo

EM QUADRA

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O América Esporte Clube 
inicia a temporada neste domin-
go (27) na Copa São Paulo de 
basquete. O time rio-pretense 
encara o São José Desportivo 
em São José dos Campos, às 17h.

A competição organizada 
pela Federação Paulista de Bas-
quete conta com 8 clubes divi-
didos em dois grupos de quatro. 
As equipes se enfrentam dentro 
dos seus respectivos grupos em 
turno e returno para defi nir a 
classifi cação e o chaveamento 
para os playoffs. Além do São 
José, o grupo do América conta 
com o Pindamonhangaba e o 
Memorial/Fupes/Santos. 

“Estamos bastante anima-
dos depois de um ano turbulen-
to de pandemia e esse campeo-
nato tem bastante equipes que 
disputam o Brasileiro vai ser 
bem interessante para vermos o 
nosso poder”, afi rmou o técnico 

Marino Manella. 
Segundo treinador, o time 

manteve a base da equipe que 
vinha treinando no sub-21 e 
iniciou as atividades há cerca de 
um mês e meio. Até o momento, 
o elenco conta com 11 jogadores, 
mas há intenção de trazer mais, 
inclusivo jogadores dos Estados 
Unidos. 

“Tem alguns americanos 
que nós estamos sondando para 

ver se dá certo, mas estamos 
procurando bastante patrocínio 
para poder bancar esses custos e 
manter um nível alto. Tem uma 
lista de jogadores que vão vir 
também para ver se encaixam 
na equipe”, comentou Manella.

O técnico ainda falou sobre o 
adversário neste fi m de semana. 
“É um adversário difícil, equipe 
muito bem treinada, tanto que 
o treinador deles deu o curso 

na federação, mas para a gente 
é um desafi o e tentar jogar de 
igual para igual para buscar o 
resultado”, afi rmou. 

Além da Copa SP, o América 
planeja disputar outros seis 
campeonatos em 2022, com 
destaque para os Jogos Abertos 
e o Campeonato Paulista.  O 
time conta com o apoio da 
Unirp e da Secretaria de Espor-
tes de São José do Rio Preto.

América estreia na Copa SP de basquete neste domingo

A competição orga-
nizada pela Fede-
ração Paulista de 
Basquete conta com 
8 clubes divididos 
em dois grupos 
de quatro

O Mirassol foi eliminado do 
Troféu Interior logo na primeira 
partida do mata-mata nesta sex-
ta-feira (25). Jogando em casa, 
o Leão foi superado pelo Água 
Santa por 1 a 0. Com o resulta-
do, o time de Diadema avançou 
para a semifi nal do torneio. 

Com a saída de diversos 
atletas, o Mirassol entrou em 
campo com muitos garotos da 
base no time titular. Por conta 
disso, os mandantes pareciam 
sentir a falta de entrosamento 
e criaram poucas jogadas de 
perigo. O Água Santa, que tam-
bém pouco atacou, conseguiu 
balançar a rede aos 31 minutos. 
Caíque arriscou o chute forte 

TROFÉU DO INTERIOR

Mirassol perde em casa e é eliminado
de fora da área, o goleiro Darley 
tocou na bola, mas não evitou o 
gol. O Leão respondeu com Du 
Fernandes cruzando para Rafael 
Silva, que mandou de bicicleta 
para fora. 

O segundo tempo continuou 
em ritmo lento, dessa vez com o 
Água Santa ainda mais fechado. 

Foi só na reta fi nal da partida 
que o Leão se encontrou no jogo. 
Aos 30 minutos, Neto Moura 
arriscou um chute de fora da 
área que passou por cima do 
gol. O Netuno respondeu com 
aa fi nalização de Dadá Belmon-
te que passou tirando tinta do 
travessão. 

Aos 35 minutos, Camilo re-
cebeu o passe frente para o gol e 
chutou, mas Victor Souza espal-
mou para escanteio. Sete minu-
tos depois, Rhuan interrompeu 
o contra-ataque do Mirassol e foi 
expulso, deixando os visitantes 
com um a menos. Claudinho 
ainda teve uma última chance 
acertando um chute de primeira 
na entrada da área que passou a 
direita do gol. 

O Água Santa segue ainda 
na disputa do título inédito. 
Já o Mirassol só volta a jo-
gar daqui duas semanas no 
dia 09/04 contra o Ferrovi-
ário-CE na abertura da Série 
C do Campeonato Brasileiro.

PAULISTÃO

Corinthians e São Paulo decidem vaga hoje

Os duelos das semifinais 
do Campeonato Paulista estão 
defi nidos. O São Paulo terá o 
Corinthians pela frente e, para 
se classificar para a decisão, 
terá que quebrar um tabu que 
dura 22 anos.

A última vez que o time 
tricolor paulista venceu um 
confronto eliminatório contra o 
Corinthians foi na semifi nal do 
Paulistão de 2000. Na ocasião, 
o São Paulo foi à fi nal por um 
placar agregado de 4 a 1.

Desde então, foram nove 
duelos classifi catórios entre as 
equipes, todos com triunfo do 
Corinthians. Na semifi nal da 
Copa do Brasil de 2002, o Co-

rinthians venceu por 3 a 2 após 
dois jogos. No mesmo ano, 
os times decidiram o torneio 
Rio-São Paulo. Mais uma vez, 

Rodrigo Coca

FUTEBOL

Conmebol define grupos 
da Libertadores, que 
começa no dia 5 de abril

A Conmebol realizou nesta 
sexta-feira (25), em sua sede em 
Luque (Paraguai), os sorteios 
que defi niram as fases de gru-
pos das suas duas competições 
continentais de clubes: as Copas 
Libertadores da América e a 
Sul-Americana. No total, quinze 
times brasileiros estão nas com-
petições.  Entre os principais 
embates, brasileiros e argenti-
nos estarão frente a frente no 
Grupo E, que tem Corinthians 
e Boca Juniors. Na mesma 
chave estão o Deportivo Cali, 
atual campeão colombiano, e o 
Always Ready, que joga a mais 
de 4 mil metros de altitude na 
Bolívia, na cidade El Alto. Ou-

tro destaque fi ca  por conta do 
derby mineiro entre Atlético e 
América no grupo D. A fase de 
grupos da Libertadores começa 
no próximo dia 5 de abril.

Mirassol perde em casa e é eliminado do Troféu do Interior

o time alvinegro levou a melhor 
por 4 a 3 em duas partidas.

No ano seguinte, os clubes 
fizeram a final do Paulistão. 

O Corinthians venceu os dois 
jogos por 3 a 2 e fi cou com o 
título estadual.

Seis anos depois, em 2009, 
as equipes voltaram a se enfren-
tar em um duelo eliminatório. 
O Corinthians triunfou nos dois 
duelos da semifi nal do Paulista, 
somando 4 a 1 no agregado.

Depois, em 2013, os times se 
encontraram por duas compe-
tições, a Recopa Sul-Americana 
e novamente o estadual. No 
torneio continental, o Corin-
thians somou 4 a 1 no agregado 
e fi cou com a taça, enquanto no 
Paulista o São Paulo mais uma 
vez foi derrotado, desta vez nos 
pênaltis.

Por fi m, os clubes se cruza-
ram por três anos seguidos no 
Paulistão. 

Da REDAÇÃO

Corinthians e São Paulo jogam hoje no Morumbi

Com a saída de diversos atletas, o Miras-
sol entrou em campo com muitos garotos 
da base no time titular. Por conta disso, os 
mandantes pareciam sentir a falta de en-
trosamento e criaram poucas jogadas

A triatleta Marilza Saldanha, da Briani Assessoria Esportiva

NO CAPITÓLIO

Atleta de Rio Preto disputa 
Desafio Aquaman hoje

A triatleta Marilza Sal-
danha, da Briani Assessoria 
Esportiva em Rio Preto, dis-
puta no domingo (27), o De-
safi o Aquaman em Capitólio. 
Ela vai disputar a prova dos 
7 km.  Nos últimos dois anos 
a prova não foi realizada de-
vido a pandemia da Covid-19 
e só retornou agora. 

Marilza, uma das triatle-
tas mais premiadas da re-
gião, comentou sobre sua 
preparação e o que espera 
do Desafi o. 

“Tenho treinado bastan-
te e espero que meus treinos 
encaixem bem no domingo. 
Capitólio tem uma das aguas 
mais pesadas de todas em 
que já nadei. Espero me 
divertir bastante na prova 
e que tudo saia conforme 
planejado” comentou Ma-
rilza que no início de abril 

disputa a Meia Maratona em 
São Paulo e no fi nal de abril, 
o Iron 70.3 e em maio já 
tem agendado seu lugar no 
Ironman Brasil , uma prova 
com 3.800 de natação, 180 
km de ciclismo e 42 km de 
corrida, ambas em Floria-
nópolis. 

No ano passado, Marilza 
foi campeã do UB515 Brasil 
Ultra Triathlon, disputado 
em Paraty. Ela ficou em 
primeiro lugar entre as mu-
lheres e obteve o 14° tem-
po no geral, com o tempo 
consolidado de 30h 33min 
15s. A superprova teve 10 
km de natação e 145 km de 
ciclismo, no primeiro dia.  
No segundo ela pedalou 
mais 276 km e, no último 
dia de prova, correu 84,4 
km, totalizando os 515 km 
que dão nome à prova. A 
distância total da prova 
é equivalente a uma via-
gem de Rio Preto a Santos.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Vinicius Lima

Marcos Freitas/Agência Mirassol 

Divulgação

Futebol feminino
Jogando no Estádio das Alterosas, em 
Belo Horizonte, o Verdão triunfou por 4 
a 2 na partida que abriu a 4ª rodada

Divulgação


