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Inadimplência 
em Rio Preto 
bate em quase
R$ 1 bilhão
O economista José Mauro da Silva diz que a inadimplência deve 
acarretar em diminuição do poder de compra do consumidor

CONSUMIDORES

Um levantamento reali-
zado pelo Sincomercio de 
Rio Preto junto ao Serasa 
revelou um aumento de 
6,9% no número de inadim-
plentes no município em 
um ano. Segundo os dados, 

até o mês de fevereiro, o 
município contava com 
173.854 pessoas com dé-
bitos pendentes, enquanto 
que no mesmo período do 
ano passado eram 162.549. 
O valor total das também 

chama a atenção, chegando 
a R$ 941.456.914,56 de um 
total de 707.928 dívidas 
registradas. O valor médio 
das dívidas por pessoa é de 
R$ 5.415,22.
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GASTRONOMIA

Comida di Buteco 
começa em bares 
de Rio Preto
 e Mirassol

Neste ano, participam 14 
estabelecimentos locais e 
outros dois de Mirassol. 
O concurso, que destaca a 
cozinha de raiz, vai até o dia 
1º de maio. 
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FILHO AUTISTA

Justiça manda 
Prefeitura 
reduzir jornada 
de servidora

EM ESCOLA

Adolescente 
ameaça e 
empurra 
diretora 
A Polícia Militar registrou 
um boletim de ocorrência 
nesta sexta-feira (8) após 
um aluno empurrar e fazer 
ameaças contra a diretora 
de uma escola de Rio Pre-
to. A polícia foi acionada A 
diretora ficou com um he-
matoma no ombro direito.. 
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VIOLÊNCIA

Homem bate  em 
ex-namorada 
com pedaço 
de pau
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EM RIO PRETO

Câmara custa 
R$ 50,51 por 
habitante, 
segundo TCE

A Câmara de Rio Preto cus-
tou R$ 23.971.001,76 ano 
passado. A divisão per capta 
é uma das menores do Esta-
do entre as cidades de porte 
médio. Foram R$ 50,51 por 
habitante ao longo do ano. 
Os números são do Tribunal 
de Contas de São Paulo. No 
Estado, todas juntas, cus-
taram aos contribuintes R$ 
2,856 bilhões.
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EM RIO PRETO

ÔNIBUS EM RISCO
A Procuradoria do Estado tem cinco dias para emitir pa-
recer a pedido do Tribunal de Justiça sobre a prorrogação 
do contrato do transporte coletivo feito sem licitação mas 
com autorização da Câmara. Uma ação do PSol contesta 
a prorrogação e quer suspender o contrato. POLÍTICA  Pág.3

JUSTIÇA

TARCÍSIO 
COM DATENA
Pré-candidato a governador 
Tarcísio de Freitas traz Date-
na a Rio Preto e aponta cres-
cimento nas pesquisas
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ENTREVISTA 
DOM VILAR

Veja entrevista especial com 
novo bispo de Rio Preto, que 
assumiu dia 19 de março e 
comanda a diocese. 
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Inadimplência cresce em Rio Preto e dívidas chegam a R$ 941,4 milhões, segundo Sincomercio
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Divulgação SMCS

Divulgação SMCS

Elton Rodrigues
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A força da representação 
comerciária

Quando você vai comprar 
um carro, ele está lá para 
mostrar as diferenças de 
cada modelo, de cada mar-
ca. Nos supermercados, nos 
shoppings, nas lojas grandes 
e pequenas e, até nas far-
mácias, ele está lá para tirar 
suas dúvidas, dar orienta-
ções e ajudar na escolha de 
produtos e serviços. Ele é o 
comerciário. Aliás, a chance 
maior é de você ser atendido 
por uma comerciária, porque 
as mulheres representam 
mais da metade desse enor-
me contingente de 2 milhões 
e 700 mil trabalhadores, só 
no Estado de São Paulo.

Neste sábado, dia 9 de 
abril, a maior representação 
dessa categoria no Estado, 
estará completando 83 anos 
de fundação. É a Federação 
dos Comerciários do Estado 
de São Paulo, Fecomerciá-
rios.

Esta é a maior categoria 
de trabalhadores urbanos 
no Brasil. São 12 milhões 
de profissionais.  Poucas 
instituições conseguem per-
manecer ativas por mais de 
oito décadas. Para chegar até 
aqui foram anos de muitas 
lutas, mas também de muitas 
conquistas. Uma delas foi a 
Regulamentação da Profis-
são de Comerciário em 2013 
por meio de uma lei federal, 
que garante um grande nú-
mero de direitos para todos, 
a Lei 12.790.

 
Exemplo
 
A Fecomerciários é um 

exemplo de como a prática 
de um sindicalismo cidadão, 
consegue manter os traba-
lhadores associados e atrair 
novos sócios, diariamente. 
Para tanto, ao longo das úl-
timas décadas a instituição 
vem construindo uma sólida 
rede que atua como uma via 
de mão dupla em termos 
de projetos em benefício 
dos trabalhadores. Seus 71 
Sindicatos Filiados estão dis-
tribuídos em 12 Regionais. A 
maioria presta serviços e be-
nefícios voltados ao bem-es-
tar da família comerciária, 
como atendimentos médicos 
e odontológicos, assistência 
jurídica e clubes de campo, 
entre outros.

Já a Federação conta com 
a sua sede central na Capital 
paulista e com duas subsedes 
no interior, em São José do 
Rio Preto e em Campinas, 
onde funciona o seu Centro 
de Estudos Jurídicos. O me-
recido descanso da categoria, 
considerada como a que mais 
trabalha no Brasil é garanti-
do por seus dois Centros de 
Lazer localizados em Praia 
Grande e em Avaré, onde foi 
recentemente inaugurado o 
único Parque Aquático do 
sindicalismo brasileiro.

Filiada à União Geral dos 
Trabalhadores (UGT) e à 

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Comércio 
(CNTC), a Federação vem 
aprimorando seu modelo 
de gestão. Além de assi-
nar convenções coletivas 
com ganhos econômicos 
e sociais, implantou a sua 
própria Cooperativa Habi-
tacional, por meio da qual, 
já construiu mais de 14 mil 
moradias em todo o Estado.

Para facilitar o traba-
lho das mães, vem insta-
lando creches com dias e 
horários de funcionamento 
diferenciados, desenvolve 
programas de inclusão para 
pessoas com deficiência e 
atua fortemente no comba-
te aos trabalhos infantil e 
escravo, além de repudiar 
o subemprego. De olho nas 
demandas do mercado, am-
pliou as ofertas de cursos de 
qualificação e requalifica-
ção profissional.

 
Agenda
 
Nossa agenda de eventos 

reúne os melhores profis-
sionais para workshops, 
seminários e capacitação. 
Recentemente, realizamos 
com sucesso nosso evento 
comemorativo ao Dia da 
Mulher (8/3) o “Mulher 
Valorizada, Comerciária 
Fortalecida”, com mais de 
duas mil participantes, no 
Centro de Lazer, em Ava-
ré. Fazem parte da nossa 
agenda fixa, o Congresso 
dos Advogados, o Congresso 
Sindical Comerciário, a tra-
dicional e disputada Copa 
Estadual de Futsal e uma 
extensa programação que 
marca duas importantes 
datas: o 1º de maio e o Dia 
do Comerciário, em 30 de 
outubro.

 
Política
 
Reconhecemos a im-

portância da participação 
política de todos os traba-
lhadores. Por isso, desde 
2012 criamos com muito su-
cesso e adesão o movimento 
político, hoje denominado 
“Corrente Democrática”, 
que tem ajudado na cons-
cientização da categoria e 
gerado expressivos resulta-
dos nas urnas.

Em todo o Estado, um 
grande número de vereado-
res, prefeitos e vices, a cada 
eleição, são eleitos e reelei-
tos como legítimos repre-
sentantes dos comerciários. 
Em 2018, fui o primeiro 
comerciário a ser eleito 
deputado federal por São 
Paulo. Hoje, trago comigo 
o orgulho de ser o legítimo 
representante dessa catego-
ria lutadora, que reconhece 
o trabalho que tenho de-
senvolvido durante a minha 
jornada, inclusive à frente 
da octogenária Federação.

 
*Luiz Carlos Motta é 

Presidente da Fecomer-
ciários e da CNTC. É De-
putado Federal (PL/SP)

Receba notícias pelo 
whatssap

 Descrita há mais de 200 
anos, a Doença de Parkinson 
é a segunda condição neuro-
degenerativa mais comum no 
mundo, atrás somente da Do-
ença de Alzheimer. Estima-se, 
hoje, que uma a cada 100 
pessoas acima dos 60 anos 
de idade convive com ela, e 
que o total de acometidos 
globalmente ultrapasse 600 
milhões de pessoas. Devido 
ao impacto gerado pela con-
dição, o dia 11 de abril, data 
quando, em 1755, nasceu o 
cientista britânico James 
Parkinson, que teria feito um 
relato inicial sobre a doença 
em 1817, foi escolhido para 
incentivarmos e celebrarmos 
sobre a sua conscientização.

As causas são complexas 
e, até hoje, constantemente 
debatidas e revisitadas. Den-
tre outros fatores, a patologia 
está relacionada a diversas 
alterações cerebrais que en-
volvem perda dos neurônios 
dopaminérgicos na substân-
cia negra cerebral (e, por-
tanto, redução dos níveis de 
dopamina), acúmulo anor-
mal de proteínas (forman-
do os chamados Corpos de 
Lewy), disfunção de outros 
neurotransmissores, como 
serotonina e noraepinefrina, 
e disfunção de organelas ce-
lulares. Segundo estudos, de 
3% a 5% dos pacientes carre-

ARTIGO

Doença de Parkinson: atividade física 
e acompanhamento multidisciplinar 
são chave para tratamento

Atualmente, apesar de muito investi-
mento em pesquisa nos maiores cen-
tros do mundo, ainda não existem me-
dicações capazes de curar a Doença de 
Parkinson

gam alguma mutação genética 
capaz de gerar a doença, mas 
a maioria dos casos é fruto da 
interação de fatores genéticos e 
ambientais. Segundo os textos, 
o principal fator de risco é a 
idade avançada.

 
Quanto aos sintomas, é 

comum lembrar dos tremores 
quando pensamos em Doença 
de Parkinson. Entretanto, há 
pacientes que não o manifes-
tam ou que apresentam um 
tremor muito sutil, o qual 
aparece predominantemente 
quando as mãos estão em 
repouso. Ou seja, nem todo 
tremor é doença de Parkin-
son, e nem toda doença de 
Parkinson se manifesta com 
um tremor exuberante. O 
sintoma mandatório para sua 
caracterização é, na verdade, a 
bradicinesia: uma lentificação 
e diminuição da amplitude dos 
movimentos. Outros indícios 
importantes são a rigidez e, 
em uma fase mais tardia, a 
instabilidade postural, e é im-
portante saber que há sinais 
que podem aparecer muitos 
anos antes das manifestações 
motoras do Parkinson, entre 
eles a dificuldade para evacuar 
(constipação intestinal), redu-
ção ou perda do olfato (hipos-
mia/anosmia), sono agitado 
e sintomas de humor, como o 
depressivo, por exemplo.

Outros sintomas vão ainda 
surgindo com a progressão da 
doença e com o uso das me-
dicações, como alterações da 
fala, dificuldade para deglutir, 
engasgos, dificuldade para 
andar, quedas, alucinações, 

entre outros. Ao longo dos 
anos, os pacientes podem 
ainda apresentar dificuldades 
para raciocinar e cuidar de si 
mesmos, configurando a de-
mência, mais comum com o 
avançar da idade.

Atualmente, apesar de 
muito investimento em pes-
quisa nos maiores centros do 
mundo, ainda não existem 
medicações capazes de curar 
a Doença de Parkinson. En-
tretanto, há diversos remédios 
desenvolvidos para minimizar 
os sintomas. Nas fases iniciais, 
os pacientes costumam apre-
sentar, classicamente, uma 
boa resposta, melhorando, 
principalmente, a bradicinesia 
e a rigidez. Com a evolução, é 
comum fazermos associações 
entre as medicações, e, para 
alguns casos muito seleciona-
dos, há ainda a possibilidade 
de realizar cirurgias.

 
A chave para o tratamento, 

porém, está no acompanha-
mento multidisciplinar, para 
onde paciente e sua rede de 
cuidado devem direcionar 
mais tempo e investimento, 
sendo possível envolver fono-
terapia, psicoterapia, terapia 
ocupacional e, sobretudo, 
muita fisioterapia e atividade 
física. Estudos demonstram 
de forma consistente que a 
atividade física regular e sus-
tentada é, atualmente, a única 
medida capaz de retardar a 
progressão dos sintomas da 
doença, não só dos motores, 
mas também dos sintomas 
cognitivos e da funcionali-
dade do indivíduo no geral. 

Algumas dessas análises foram 
realizadas com atividade física 
aeróbica de maior intensidade, 
mas outras, com dança e Tai 
Chi Chuan, por exemplo, tam-
bém mostraram benefícios. A 
fisioterapia, além de trazer me-
lhorias a curto prazo, também 
trabalha de forma individual 
e personalizada as maiores 
dificuldades apresentadas pelo 
paciente naquele momento, 
como, por exemplo, marcha e 
equilíbrio.

 
O Colégio Americano de 

Medicina do Esporte recomen-
da aos portadores de Doença 
de Parkinson ao menos 150 
minutos de atividade física por 
semana, distribuídos em qua-
tro domínios: fortalecimento, 
alongamento, atividade aeró-
bia e atividades multitarefas, 
incluindo equilíbrio e agili-
dade. Devemos reforçar que 
a atividade física regular deve 
ser iniciada assim que receber 
o diagnóstico da doença ou 
mesmo quando houver sus-
peita, pelo efeito de reduzir a 
velocidade de progressão dos 
sintomas.

Quem cuida ou conhece um 
paciente com a patologia pode 
se tornar uma boa companhia 
durante a rotina de exercícios, 
uma vez que a Organização 
Mundial de Saúde recomenda 
para todos os adultos a reali-
zação de 150 a 300 minutos 
por semana de atividade física 
moderada. Cabe aqui lembrar, 
ainda, dos benefícios dessas 
atividades para humor, sono, 
socialização e qualidade de 
vida, seja para um paciente 
com Doença de Parkinson ou 
não. E você, já realizou sua 
rotina de atividade física hoje?

* Por Camila Callegari 
Piccinin (CRM 182760) 
é neurologista especia-
lizada em distúrbios do 
movimento no Vera Cruz 
Hospital.
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CRÔNICA

Um despertar para os meus 
“Quase” 60 anos

Hoje logo cedo Acordei, 
me olhei no espelho e vi um 
rosto com traços vividos que 
marcaram as fases da minha 
vida.

Esperava ainda ver no 
reflexo, a figura estampada 
e nitida de um garoto ainda 
de 15,18 ou até 20 anos. Ri 
sozinho fitando espelho como 
se etivesse me condenando. 

Sincera e honestamente 
até confesso que me assustei 
com a velocidade medida pelo 
tempo, que nao respeitou a 

minha jovialidade.

Ali eu vi (que agora cha-
mam de senhor) um homem 
maduro prestes a chegar aos 
seus bem vividos 59 anos de 
idade. 

Daqui a pouco atingirei 
a terceira idade e irei parar 
numa praça a procura de par-
ceiros para o dominó, um jogo 
de damas, um carteado, onde 
sei que vou olhar as belas mo-
ças passar e remoerei calado 
o pensamento em saudades 

tantas (rsrsrs). 

Tudo foi ontem, todavia, 
ao dobrar a esquina do tempo 
onde deixei meus carrinhos 
de brinquedos, minha farda 
azul e branco da escola, meus 
amigos e colegas tantos, a 
minha cidade, os meus tão 
amaveis pais, irmãos e um 
monte de liberdade, eu caí na 
real e vi no meu rosto o olhar 
do meu pai que assim um dia 
esteve e talvez também tenha 
sentido o impacto do tempo a 
lhe marcar a sua face.

Então, para concluir essa 
narrativa, e evitar chorar pelo 
inevitável tempo, e tambem 
para sentir-me de bem com a 
vida, eu escrevi assim, como 
se pretendendo eternizar esse 
meu dizer: 

*Hoje eu ja estou velho, 
mas o mais importante de 
tudo, isso é que ainda sei, e 
posso amar cada pedaço da 
minha vida, do meu cainhar e 
do tão agradecido existir*. 

POR CARLOS SILVA 
POETA CANTADOR
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Política Força Aérea
O espaço aéreo brasileiro já tem os tão 
aguardados caças F-39 Gripen, adqui-
ridos pela Força Aérea Brasileira

Vereador na berlinda
O Ministério Público  denunciou o vereador 
Gabriel Monteiro (PL) por ter filmado ato 
sexual com uma adolescente de 15 anos

Divulgação

Divulgação Câmara de Rio Preto

As Câmaras Municipais 
gastaram R$ 60 milhões a me-
nos do que em 2020. São 644 
no Estado. Os números são do 
Tribunal de Contas de São Pau-
lo. Todas juntas, custaram aos 
contribuintes R$ 2,856 bilhões. 

A Câmara de Rio Preto cus-
tou R$ 23.971.001,76 ano pas-
sado. A divisão per capta é uma 
das menores do Estado entre as 
cidades de porte médio. Foram 
R$ 50,51 por habitante ao lon-
go do ano. 

A região Noroeste tem 5 das 
10 cidades que mais gastaram, 

segundo o TCE, ao longo de 
2021. Santa Clara D’Oeste, 
Santa Salete, Monções, União 
Paulista e Nova Castilho. As 
outras 5 são Bora, Flora Rica, 

Câmara de Rio Preto custou R$ 23,9 mi ano 
passado; média de R$ 50,51 por habitante

LEGISLATIVO

A região Noroeste tem 5 
das 10 cidades que mais 
gastaram, segundo o 
TCE, ao longo de 2021

da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Cruzália, Uru e Fernão. 
Outras pequenas cidades da 

região também gastam muito 
na relação vereador número de 
habitantes. Alguns exemplos 
são Cedral - R$ 137,3, Jaci – R$ 
106,5, Floreal – R$ 284,35, Ta-
bapuã – R$ 90,8, Mendonça – 
R$ 117,38, Irapuã – R$ 121,32, 
Sales – R$ 146,07, Neves Pau-
lista – R$ 133,68, Planalto – R$ 
231,84 e José Bonifácio – R$ 
77,64. As outras não fogem ao 
padrão. A grande maioria tem 
apenas 9 vereadores. 

Cidades da região em que 

também os custos de cada ve-
reador por habitante assusta 
o contribuinte no Noroeste 
Paulista são: União Paulista – 
R$ 470,89, Pontes Gestal – R$ 
413,1, Sebastianópolis – R$ 
331,1, Mesópolis – R$ 385,00, 
Adolfo – R$ 237,5, São João de 
Iracema – R$ 382,32, São João 
das Duas Pontes – R$ 364,97 e 
Parise – R$ 283,71. 

Cidades como Votuporan-
ga (R$ 54,76), Fernandópolis 
(R$ 68,96), Jales (R$ 50,85) 
e Catanduva (R$ 59,84) estão 
com custos vereadores por ha-

nessa faixa. 
O total de vereadores no 

estado é de 6.908. Cada um 
gasta ao ano, na média esta-
dual, R$ 83,32. Em Rio Preto, 
considerando a recente repo-
sição geral anual a folha de 
pagamento mensal, o valor fica 
em R$ 1.418.831,67. O valor 
é referente aos salários de 
17 vereadores, 69 servidores 
efetivos, 63 comissionados e 
41 estagiários em convênios 
com o CIEE, Arprom e Ful-
beas. Total de 190 servidores. 
“Desde que assumi a presidên-

TRANSPORTE COLETIVO

TJ pede parecer da PGE sobre 
ação para suspender contrato

LEGISLATIVO

R$ 23,9 mi
FOI O CUSTO da Câma-
ra de Rio Preto para 
os cofres públicos no 
ano passado, segundo 
dados do TCE

O desembargador Vianna 
Cotrim, do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo, 
relator da ação movida pelo 
diretório estadual do Partido 
Socialismo e Liberdade (Psol) 
contra a prorrogação do con-
trato do transporte coletivo 
por dez anos, autorizado pela 
Câmara de Rio Preto, sem a 
realização de licitação, antes 
de se decidir por negar ou con-
ceder liminar, pediu manifes-
tação do Procurador Geral de 
Justiça, César Bechara Nader 
Mattar Júnior. O prazo para a 
manifestação do Procurador é 
de 5 dias. 
O partido alega que a prorro-
gação sem licitação é incons-
titucional e fere princípios 
das Constituições Estadual e 
Federal. Alega ainda que hou-
ve audiências públicas para a 
população decidir se queria a 
prorrogação sem a realização 
de concorrência pública. E que 
ela decidiu pela concorrência, 

mas suas deliberações não fo-
ram levadas em consideração. 
O Psol diz que a Prefeitura de 
Rio Preto contratou um estu-
do para saber qual o caminho 
tomar junto à USP de São Car-
los. Ele custou R$ 240 mil. O 
seu conteúdo não foi revelado. 
O pedido para a aprovação da 
Lei pela Câmara também não 
trouxe em anexo o impacto 
financeiro da prorrogação. Os 
vereadores votaram sem co-
nhecê-lo. 
O promotor Carlos Romani 
pediu ao Procurador Geral do 
Estado para entrar com uma 
Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (Adin) da Lei. Para 
se decidir, o Procurador pediu 
informações à prefeitura e à 
Câmara. Mas o pedido ficou 
prejudicado quando o Psol en-
trou com a ação da decisão do 
procurador. 
Com isso, ela fica prejudicada 
e o Procurador e o MP de Rio 

Preto vão atuar como espécie 
de coautores da ação do Pol. 
Um jurista afirma que o Psol 
pode vencer a ação, até porque 
o MP de Rio Preto concorda 
com a inconstitucionalidade, 
mas a concessão da liminar 
(antecipação do julgamento 
final) é mais difícil. Concedi-
da, o contrato é interrompi-
do imediatamente e a cidade 
pode ficar sem o transporte 
coletivo, sem a circulação dos 
ônibus. 
Para que eles retomem o ser-
viço, seria necessário a reali-
zação de um contrato emer-
gencial, previsto na legislação, 
quando se estabelece uma de 
caos social. Portanto, ele não 
acredita na concessão da li-
minar. A ação não tem prazo 
defino para ser julgada defini-
tivamente. 
Questionada, a Prefeitura de 
Rio Preto informa que só vai 
se pronunciar nos autos.

O Procurador Geral do Estado tem cinco dias para dar o seu parecer

PAUTA

Vereadores analisam oito projetos 
nas sessões de terça-feira

A Câmara de Rio Preto realiza 
na próxima terça-feira, 12, duas 
sessões ordinárias. As pautas 
das duas sessões (manhã e tar-
de) contam com quatro itens 
cada. Na sessão das 9 horas 
serão analisados um projeto de 
lei complementar e três proje-
tos de lei; já na Ordem do Dia 
da sessão das 14 horas estão um 
veto, dois projetos de Lei e um 
projeto de Resolução. 
De autoria do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) será votado pro-
jeto que fixa o bônus “Educador 
Presente”. A proposta será ana-
lisada quanto a legalidade. Dois 
projetos de lei estão em segun-
da discussão, pela manhã: o do 
Executivo que trata da reestru-
turação do Conselho Municipal 
dos Direitos do Idoso; e o de 
Fábio Marcondes (PL), subscri-
to por Rossini Diniz (PL), que 
isenta os profissionais da rede 

Questionada, a 
Prefeitura de Rio 
Preto informa que 
a Procuradoria 
Geral do Município 
só vai se pronun-
ciar nos autos.

Entre as cidades de porte médio, Rio Preto também mantém um dos menores custos, perdendo para Presidente Prudente e Botucatu

bitantes na mesma média que 
Rio Preto. 

Entre as cidades de por-
te médio, Rio Preto também 
mantém um dos menores cus-
tos, perdendo para Presidente 
Prudente e Botucatu. Ribeirão 
Preto (R$ 57,8), Presidente 
Prudente (R$ 39,91), Santos 
(R$ 122,00), São Carlos (R$ 
80,18), Araraquara (R$ 67,66), 
Campinas (R$ 83, 85), Jundiai 
(R$ 59,6), São José dos Cam-
pos (R$ 72,93), Botucatu (R$ 
31,06) e Sorocaba (R$ 68,03) 
entre outras cujos valores estão 

municipal de ensino da obri-
gação de Área Azul nas imedia-
ções das unidades em que estão 
lotados durante o desempenho 
de suas funções. 
Encerrando a pauta da manhã, 
será analisado o projeto de lei 
de Paulo Pauléra (Progres-
sistas) que inclui no calendá-
rio oficial do município o Dia 
Municipal em Homenagem às 
Vítimas da Covid-19, a ser ce-
lebrado, anualmente, no dia 4 
de abril. 
Na segunda sessão do dia, os 

vereadores vão analisar o veto 
total do prefeito ao projeto de 
Lei de Pedro Roberto (Patrio-
ta), que dispõe sobre a divul-
gação digital de informações 
sobre animais disponíveis para 
adoção junto aos órgãos muni-
cipais competentes. 
O projeto de Lei de João Paulo 
Rillo (Psol), que adequa a Lei 
Municipal que cria o Fundo 
Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente à legislação estadu-
al, terá o mérito analisado. 
Já a proposta de Jean Charles 
(MDB) que trata da criação 
de plataforma virtual para o 
acompanhamento das obras 
da prefeitura terá o méri-
to apreciado pelo plenário. 
Encerrando a pauta, os verea-
dores votam o mérito do pro-
jeto de Resolução de Pedro 
Roberto que altera o regimento 
interno da Câmara, regrando 
a votação para formação das 
Comissões Permanentes e a 
decisão sobre o relatório fi-
nal das Comissões Especiais. 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

cia do Legislativo junto com os 
demais integrantes da Mesa 
Diretora mantivemos o con-
trole das finanças da Câmara 
Municipal e nos orgulhamos do 
resultado do levantamento rea-
lizado pelo Tribunal de Contas 
do Estado, intitulado “Mapa das 
Câmaras Municipais”, que ana-
lisou 644 municípios do Estado 
e apontou que nosso legislativo 
possui um dos menores custos 
per capita dentre os municípios 
com população entre 400 e 
500 mil habitantes”, afirmou 
o presidente da Câmara, Pedro 
Roberto. 

Os dez municípios paulistas 
que menos gastaram com as 
Câmaras Municipais são Lu-
cianópolis, Gabriel Monteiro, 
Santana da Ponte Pensa, In-
diana, Oscar Bressane, Trabiju, 
Piacatu, Cristais Paulista, Uru 
e Lucélia.  São Paulo, na capi-
tal, não faz parte da pesquisa. 

           Desde que 
assumi a presidên-
cia do Legislativo 
junto com os de-
mais integrantes 
da Mesa Diretora 
mantivemos o con-
trole das finanças
Pedro Roberto, 
presidente da Câmara

“

“

De autoria do 
prefeito Edinho 
Araújo (MDB) 
será votado proje-
to que fixa o 
bônus “Educador 
Presente”. 

Servidora com filho autista fará jornada menor
O juiz do Anexo do Juizado 

Especial da Vara da Fazenda 
de Rio Preto, Eduardo Garcia 
Albuquerque, em uma deci-
são liminar determinou que a 
Prefeitura de Rio Preto reduza 
a jornada de trabalho de uma 
servidora com filho autista 
para 30 horas semanais. 

Em trecho de sua decisão 

o magistrado destaca que “a 
redução da jornada tem fun-
damento nos artigos 1º, inciso 
III, 6º, 227 da Constituição 
Federal, bem como nos artigos 
3º e 4º do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (...)”.  O juiz 
também citou algumas juris-
prudências no mesmo sentido 
na sua decisão. 

A ação foi movida pelo Sin-
dicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Rio Preto e 
região. Com a decisão a servi-
dora que tem um filho autista 
terá direito a ter sua jornada de 
trabalho reduzida para acom-
panhar o filho em suas terapias, 
sem qualquer diminuição dos 
rendimentos.
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CIDADES Atropelamento
Um homem de 50 anos morreu atrope-
lado na madrugada ao tentar atraves-
sar a pé a rodovia Washington Luís.

Roubo em loja
Um homem de 30 anos foi preso 
depois de assaltar um loja no bairro 
Cidade Jardim fingindo estar armado

Ao som de música serta-
neja, bandeiras e festa o ex-
-ministro da Infraestrutura e 
pré-candidato ao governo de 
São Paulo, Tarcísio de Freitas, 
participou na manhã deste sá-
bado, 9, de evento do partido 
Republicanos, em Rio Preto. 

Ao lado de representantes 
do partido, como o presidente 
nacional da legenda e depu-
tado Federal Marcos Pereira, 
presidente local Diego Polachi-
ni, Coronel Helena e do apre-
sentador José Luiz Datena, 
Tarcísio aproveitou a presença 
em Rio Preto para marcar ter-
ritório em uma região estrate-
gicamente dominada há anos 
pelo PSDB. 

Tarcísio avaliou como po-
sitivo o fato de aparecer em 
terceiro lugar na mais recente 
pesquisa divulgada na quinta-

Pré-candidato a governador e ao lado de Datena, 
Tarcísio destaca crescimento nas pesquisas

EM RIO PRETO

-feira, dia 7, pelo instituto Da-
taFolha. O ex-ministro aparece 
com 10% das intenções de vo-
tos, atrás de Fernando Haddad 
(PT) com 29% e Márcio França 
(PSB) com 20%. Tarcísio afir-
ma que sua pré-campanha está 
em plena fase de crescimento. 

“Se você pegar o DataFolha 
de dezembro você vai ver que 
de dezembro para cá a gente já 
cresceu de forma expressiva. 
Ainda há um número de des-
conhecimento muito grande 
e vamos transformando esse 
desconhecimento em conhe-
cimento, agregando apoio. O 
apoio do presidente Bolsonaro, 
porque tem uma transferência 
de votos bastante grande para 
gente. Estamos bem posiciona-
dos”, afirmou. 

Sobre Rio Preto, reduto his-
tórico dos tucanos, em especial 
do pré-candidato da legenda 
ao governo de São Paulo Ro-
drigo Garcia, Tarcísio lembrou 
da força da região economica-
mente. “Região muito prospera 
e muito importante. Rica e com 
grandes indústrias. Agronegó-
cio, forte no setor de serviços e 
fundamental do ponto de vista 
econômico, mas que ainda tem 
necessidades que precisam 
ser trabalhadas”, pontuou. 
Questionado pelo Dhoje Inte-
rior sobre declaração de Fer-
nando Haddad durante visita à 
Rio Preto nesta sexta-feira, 8, 
de que a intenção de Tarcísio 
de retirar as câmeras insta-
ladas nas fardas dos policiais 
militares do Estado seria como 

criar espécie de “milícias” 
dentro da segurança pública, 
Tarcísio rebateu.

“Eu sou técnico, sou enge-
nheiro, meu trabalho a vida 
toda foi fazer obras. Estamos 
debatendo a questão da se-
gurança pública com espe-
cialistas. Tenho uma vivência 
nesta área, nas forças armadas 
que ele infelizmente não tem. 
Ele não faz a menor ideia do 
que está falando. A gente não 
precisa esperar outra coisa de 
um cara que foi prefeito de São 
Paulo e foi tão mal avaliado”, 
afirmou. 

Sobre a política pública 
de concessão das rodovias 
paulistas e a possibilidade da 
instalação de novos pedágios 
em estradas da região de Rio 

Tarcísio avaliou como 
positivo o fato de apare-
cer em terceiro lugar na 
mais recente pesquisa 
divulgada quinta

Tarcísio dá entrevista ao chegar ao hotel para evento

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Preto, Tarcísio garantiu que 
é possível, mesmo com o con-
trato em vigor, rever pontos 
importantes. 

“A gente tem que avaliar 
isso com muito cuidado, con-
tratos já estabelecidos preci-
sam ser respeitados que isso 
é que traz segurança jurídica, 
mas todo contrato pode ser 
aperfeiçoado e todos eles tem 
mecanismos para gente tornar 
um preço mais justo aos usu-
ários. Ninguém aguenta mais 
pagar tarifas”. 

Datena
O jornalista José Luiz Da-

tena foi destaque do evento 
em Rio Preto. O jornalista 
que se filiou ao PSC e neste 
momento é cotado para uma 

           O apoio do 
presidente Bolso-
naro, porque tem 
uma transferência 
de votos bastante 
grande para gente. 
Estamos bem posi-
cionados.
Tarcísio de Freitas, 
pré-candidato

“

“

vaga ao Senado Federal. Foi o 
primeiro evento púiblico que 
o jornalista participou desde 
o anúncio de que iria parti-
cipar das eleições deste ano. 
A todo momento o jornali

ta era abordado para tirar 
fotos com fãs. Datena disse ao 
Dhoje que ainda está em con-
versas com o partido de Tarcí-
sio. Ele desconversou se pode 
vir a ser vice do ex-ministro. 
“Vamos conversando. O grupo 
é forte e vitorioso”, declarou 
Datena ao Dhoje. 

O presidente nacional do 
Republicanos, Marco Pereira, 
também deixou no ar a pos-
sibilidade de Datena formar 
chapa com Tarcísio. “Datena 
já está no grupo, ele foi para 
o PSC em uma articulação 
feita por mim. Só não veio 
para o Republicanos por uma 
questão estratégica. O PSC já 
declarou apoio para a nossa 
candidatura majoritária. A 
questão do vice em muito 
aberta, vamos discutir mais 
para frente”, declarou Pereira. 

Deputado Federal 
Marcos Pereira, 
Coronel Helena e o 
apresentador José 
Luiz Datena mar-
caram presença 
no encontro

Datena é cotado para o Senado e até vice de Tarcísio

Uma loja na região central 
de Rio Preto foi vítima de furto 
na madrugada de sexta-feira 
(8). 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a proprietária chegou 
no estabelecimento pela ma-
nhã e notou que a porta da 
frente tinha sido arrombada. 
Notou também que os crimi-
nosos haviam escalado uma 
porta interna do imóvel, onde 

POLÍCIA

Loja perde R$ 15 mil 
em furto de semijoias

tiveram acesso aos produtos. 
Foram furtados diversos 

itens como semijoias que, no 
total, estão avaliadas em R$ 15 
mil, 40 calças jeans, 50 cami-
setas, 30 shorts e um monitor 
que estava na parede.

 A polícia vai analisar as 
imagens de câmera de segu-
rança de um outro estabele-
cimento próximo para tentar 
indentificar os autores.

Caso será investigado pela polícia

Arquivo DHoje

Adolescente ameaça e empurra diretora em escola
A Polícia Militar registrou 

um boletim de ocorrência nesta 
sexta-feira (8) após um aluno 
empurrar e fazer ameaças con-
tra a diretora de uma escola de 

Rio Preto. 
De acordo com o boletim, 

o vice-diretor da escola estava 
almoçando no pátio, quando 
viu um dos alunos, adolescente, 

ameaçando agredir o outro. O 
vice-diretor decidiu intervir 
na situação e convidou os dois 
para irem até a sala da diretoria. 
No local, o adolescente passou 

a xingar a diretora e ameaçou 
incendiar o carro dela. 

Em meio aos xingamentos, 
o aluno empurrou o vice-dire-
tor e a diretora na tentativa de 

OCORRÊNCIA

agredir o outro adolescente. A 
diretora ficou com um hemato-
ma no ombro direito. 

A polícia foi acionada para 
comparecer na escola e ao ser 

abordado, o adolescente passou 
a xingar também os policiais. Os 
policiais o algemaram. O menor 
passou por exame na UPA Tan-
gará e foi liberado.

Um homem de 51 anos mor-
reu na tarde desta sexta-feira 
(8) em uma farmácia na região 
central de Rio Preto. A vítima 
Claudio Marcos de Souza Jesus 
compareceu no local afirmando 
estar com dores nas costas e mal 
estar. No local, foi ministrado 
um remédio, porém após re-
ceber o medicamento, a vítima 
passou a apresentar fraqueza, 
não conseguindo se sustentar 

APÓS MEDICAMENTO

Homem morre dentro de 
farmácia em Rio Preto

de pé e perdendo a consciência. 
O funcionário tentou fazer 

reanimação cardiorrespirató-
ria no homem até a chegada 
de uma médica do Samu, que 
prosseguiu com a tentativa de 
reanimá-lo por cerca de 40 
minutos. O proprietário da far-
mácia se apresentou espontane-
amente na Central de Flagrante 
se colocando à disposição para 
prestar esclarecimentos. 

Uma equipe do Samu foi acionada mas a vítima morreu no local

Divulgação

Um homem de 38 anos foi 
detido pela polícia após espan-
car a ex-namorada com um pe-
daço de madeira  na noite desta 
sexta-feira (8) em Rio Preto. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a polícia foi acionada para aten-
der uma chamada de violência 
doméstica. Ao chegarem no 
local, os policiais se depararam 
com um homem golpeando a 

VIOLÊNCIA

Ex-namorada espancada 
com pedaço de pau

vítima com um pedaço de ma-
deira. Um outro homem que 
tentou intervir também acabou 
sendo agredido pelo autor. 

Os policiais fizeram uso da 
força física para conter o rapaz, 
que aparentava estar sob efeito 
do uso de drogas. As duas víti-
mas foram encaminhadas para 
a UBS do bairro Santo Antônio 
para serem tratadas. O autor 
das agressões foi preso.

Polícia Militar foi acionada e acusado acabou preso

Divulgação SMCS

Raphael FERRARI Raphael FERRARI
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CONSUMIDORES

Inadimplência cresce 
em Rio Preto e dívidas 
chegam a R$ 941,4 mi

Um levantamento realizado 
pelo Sincomercio de Rio Preto 
junto ao Serasa revelou um 
aumento de 6,9% no número 
de inadimplentes no município 
em um ano. Segundo os dados, 
até o mês de fevereiro, o mu-
nicípio contava com 173.854 
pessoas com débitos penden-
tes, enquanto que no mesmo 
período do ano passado eram 
162.549.

Valor total 
O valor total das também 

chama a atenção, chegando a 
R$ 941.456.914,56 de um total 
de 707.928 dívidas registradas. 

Indústria promove festa para crianças 
da Favela Marte neste domingo

A LA´BRIZZA, indústria 
de cosméticos de Rio Preto, 
vai promover neste domingo 
(10) uma festa para mais de 
40 crianças e adolescentes 
da Favela Marte 3D, da Vila 
Itália. Será a segunda vez que 
o empresário rio-pretense, 
Suélio Ribeiro, promove uma 
ação envolvendo os morado-
res locais. 

As crianças e adolescentes 
vão passar todo o domingo 
numa chácara do empresário, 
próxima de Rio Preto, onde 
terão atividades lúdicas, vá-
rios tipos de brincadeiras, 
com monitores, e ganharão 
também ovos de Páscoa. 

“Estamos impactados com 
o convite. Ele sempre contri-
buiu com a nossa favela. É gra-
tificante ver nossas crianças 

terem um dia especial, como 
será o do próximo domingo. 
Ver elas terem uma alimen-
tação especial, brincadeiras e 
poderem ter essa oportunida-
de. Ações como essa é que nos 
mantiveram até hoje, devido 
a vulnerabilidade em que vie-
mos aqui.  Como líder desse 
grupo sou muito grato aos 
empresários que fazem essas 
ações”, afirmou Benvindo Neri 
Pereira, líder da comunidade. 

As crianças e ado-
lescentes vão pas-
sar todo o domingo 
numa chácara do 
empresário, pró-
xima de Rio Preto, 
onde terão ativida-
des lúdica

A Escola de Gestão Pública 
Ana Maria Vilela (EGP), da 
Prefeitura de Rio Preto, em 
parceria com o Instituto Fe-
deral de São Paulo (IFSP) e o 
Instituto As Valquírias, segue 
com turma exclusiva para 
moradores da Favela Marte do 
curso de Informática Básica. 

As aulas, que antes ocor-
riam na sede da IFSP, agora 
passam a ser ministradas num 
local mais próximo para os 

alunos: o próprio barracão da 
Favela Marte (antiga Vila Itá-
lia). O curso tem carga horária 
de 40 horas, e as aulas são da-
das nas sextas-feiras, das 8 às 
12h. Mediante a atual procura 
pelo tema, a EGP juntamente 
com as parceiras, já fomenta a 
criação de mais turmas. Quem 
ministra o curso é o Educa-
dor Interno Odair Araújo da 
Silva, servidor da Secreta-
ria Municipal de Educação. 

SOLIDARIEDADE

DESINTELIGÊNCIA

Trabalhadores 
poderão sacar 
até R$ 1 mil de 
contas do FGTS

Até 15 de dezembro, cada 
trabalhador poderá sacar até 
R$ 1 mil de suas contas do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). A medida 
beneficiará 42 milhões de 
pessoas e deverá injetar R$ 30 
bilhões na economia caso to-
dos os trabalhadores retirem 
o dinheiro. 
A autorização para a nova 
rodada de saques do FGTS 
consta de medida provisó-
ria assinada há pouco pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 
Segundo o Ministério do Tra-
balho e Previdência, o saque 
tem como objetivo diminuir o 
comprometimento de renda e 
o endividamento das famílias 
por causa da crise sanitária 
provocada pela covid-19. 
Segundo o presidente da Cai-
xa Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, o calendário de 
saques começa em 20 de 
abril e vai até 15 de junho. O 
dinheiro ficará disponível até 
15 de dezembro, quando vol-

tará para a conta vinculada 
do FGTS. 
Pedro Guimarães também 
informou que o pagamento 
ocorrerá por meio do aplica-
tivo Caixa Tem, usado para 
o pagamento de benefícios 
sociais e trabalhistas nos úl-
timos anos. O dinheiro será 
depositado numa conta pou-
pança digital, podendo ser 
transferido posteriormente 
para uma conta-corrente por 
meio do celular. 
O Ministério do Trabalho e 
Previdência informa que as 
demais possibilidades legais 
de movimentação dos re-
cursos do FGTS continuam 
válidas. O fundo pode ser 
sacado nos seguintes casos: 
despedida sem justa causa, 
extinção da empresa, apo-
sentadoria, falecimento do 
trabalhador, pagamento de 
prestações do financiamento 
habitacional concedido pelo 
Sistema Financeiro de Ha-
bitação (SFH) a pessoas com 
idade igual ou superior a 70 
anos, além de doenças graves 
definidas em lei

HOJE

Orquidário encerra 
Festival de Outono

Tradicional na maior ci-
dade do noroeste paulista, o 
Festival Outono de Orquídeas 
no Orquidário Rio Preto acaba 
neste domingo (10 de abril), 
às 16h30.  

Segundo Deolanda Garcia 
Rodrigues, do Orquidário Rio 
Preto, o outono é uma estação 
em que há uma florada com 
seleção de espécies resistentes, 
de fácil cultivo, cada qual com 
sua beleza ímpar. 

“As orquídeas são uma das 
flores mais procuradas para 

cultivo e arranjos de interiores, 
por sua beleza, diversidade de 
cores e durabilidade. Prazero-
so e fácil, cultivar orquídeas 
também é um hobby ou mesmo 
uma conexão com a natureza”, 
explicou a empresária. 

Os visitantes terão a opor-
tunidade de conhecer e ad-
quirir diferentes espécies de 
orquídeas a preços que va-
riam de R$10,00 a R$150,00. 
Entres os tipos oferecidos 
estão: Denphal; Phalaenopsis; 
Vanda; Oncidium; Grapete; 
Cattleya; Bambu da sorte e 
Bromélia. O Festival ocorre 
nas dependências do Orquidá-
rio Rio Preto.

Concursados comemoram a posse das tão esperagas vagas  para os cargos públicos da cidade de Rio Preto. Foto Pedro Amaral

           Nós orien-
tamos que o em-
presário tente 
negociar da me-
lhor forma, par-
celar. Isso é um 
reflexo da pande-
mia

Ricardo Ismael, 
vice do Sincomercio

“

“

Indústria promove festa para crianças da Favela Marte neste domingo

Arquivo DHoje

Divulgação

O total de 707.928 dívi-
das estão registradas. 
O valor médio das dívi-
das por pessoa é 
de R$ 5.415,22.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Agência BRASIL

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Da REDAÇÃO 

O valor médio das dívidas por 
pessoa é de R$ 5.415,22. Ao 
longo de 2021 o valor total das 
dívidas saltou de R$ 874,4 mi-
lhões para R$ 904,3 milhões. 

“Os empresários já estão 
sentindo esse problema desde 
o ano passado e agora chegou 
no início do ano essas dívidas 
aumentaram e se agravaram. 

A gente percebeu que gran-
de parte disso se deve aos 
consumidores terem outros 
compromissos prioritários 
como impostos, matrículas 
escolares, entre outros. Esses 
consumidores compraram 
muito na pandemia com o 
auxílio e ai acabou o auxilio, 
começou a sentir os efeitos”, 
afirmou o vice-presidente do 
Sincomercio Ricardo Ismael. 

Venda à vista
De acordo com Ismael, os 

reflexos estão sendo sentidos 
no comércio com uma dimi-
nuição de compras parceladas, 
porém se o necessário não 
mudar, isso deve afetar as 
compras à vista. Ele também 
afirmou que a recomendação 
para os empresários é tentar 
negociar com o devedor antes 
de tomar uma medida judicial. 

“Nós orientamos que o 
empresário tente negociar da 
melhor forma, parcelar. Isso é 
um reflexo da pandemia, mui-
tos consumidores entraram em 
dívida sem ter culpa. Não con-

seguindo um resultado, aí sim 
deve acionar juridicamente o 
devedor”, comentou. 

Economista
Segundo o economista José 

Mauro da Silva, o alto número 
de inadimplentes deve acarre-
tar em uma diminuição do po-
der de compra do consumidor. 
De acordo com ele, quem está 
em situação de inadimplência, 
mas já tem condições de co-
meçar a quitar, deve optar por 
finalizar as dívidas essenciais 
como contas de luz, água e 
alimentação. 

“O número em Rio Preto 
reflete uma situação de nível 
nacional. Com a diminuição 
de empregos, muitas pessoas 
ficaram sem renda, impos-
sibilitando de arcar com os 
compromissos. Como a renda 
das famílias não aumentou no 
último ano e com o aumento 
do preço do petróleo, ocasio-
nando alta em outros produtos 
e serviços, o poder de compra 
do consumidor tende a dimi-
nuir”, afirmou.
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Fica revertido para o patrimônio da associação Clube Monte Líbano 
de São José do Rio Preto, nos termos que dispõe o artigo 112 do Estatuto 
Social, os títulos abaixo relacionados de titulares inadimplentes, que contém 
mais de um ano de passivo e que seu saldo devedor contabilize valor 
superior a 50% (cinquenta por cento) do valor nominal do título 
patrimonial. 

 
Os títulos patrimoniais abaixo relacionados, seus titulares e ou 

sucessores, tem 15 (quinze) dias para liquidação do débito, sendo que 
após esse prazo referidos títulos passarão a ser livremente comercializados 
pelo Clube Monte Líbano. São os seguintes títulos: 

 
Série A: 
 

 

0266 0346 0370 0660 0888 0954 1042 1062 1261 1445 1672 1778 1883 1921 2088 2206 2272 

2280 
 

2354 2588 2602 2788 2901 2953 3096 3155 3287 3370 3394 3429 3503 3772 3910 3977 

4167 4180                
                     

                 

 
Série B: 
 
 

0095 0307 0361 0369 0456 0540 0648 0862 0913 1007 1295 1721 1737 1781 1832 1863 2024 
 

2032 2388                
 
 

 
  São José do Rio Preto, 22 de março de 2.022. 
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Diretor de Assuntos Jurídicos          Diretor Financeiro 
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CIDADES

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

COSTELADA
Comissão de Direito Previdenciário da OAB promoverá 
na Casa do Advogado de Rio Preto a “Costelada Previ-
denciária”. Será realizada no dia 30 de abril, a partir das 
13h, na Casa do Advogado que fica na Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 5853 – Vila São José. A aquisição dos convites é re-
alizada na 22ª Subseção OAB/SP, fone: (17) 98828-6756.

BAILE COMEMORATIVO 
Em maio, o Automóvel Clube de Rio Preto comemora 102 
anos. Para celebrar mais um aniversário, os responsá-
veis pelo clube vão realizar um baile.

EFEITO DA GUERRA
A equipe da Shell, empresa petrolífera,  anunciou que 
pretende deixar os seus principais negócios na Rússia. 
O motivo da decisão é a invasão da Ucrânia, ministrada 
pelo presidente da Rússia.

FESTAS DAS BOAS  
Esta semana ocorreu uma dupla comemoração em Rio 
Preto: por conta da vitória do Fluminense e da visita do 
novo governador Rodrigo Garcia. No primeiro dia como 
Governador, Rodrigo comemorou comendo pastel no 
Mercado Municipal de Rio Preto com o prefeito Edinho 
Araújo e Roberto Toledo. O novo governador veio para 
Rio Preto para entregar 52 viaturas para a Polícia Militar. 
Não podemos nos esquecer do saudoso ex-governa-
dor Mario Covas. Ele deixou saudades, pois deixou uma 
quantidade de dinheiro para os funcionários públicos. 
Mario também adorava os pastéis do Mercado Munici-
pal.

FESTIVAL GASTRONÔMICO 
Dos dias 1º e 3 de abril, ocorreu o festival Destination 
Gastronomia. O evento foi realizado no Parque Vicen-
tina Aranha, em São José dos Campos. O cardápio era 
bem variado com pratos típicos de Portugal, Tailândia, 
Arábia Saudita, Itália e de outros países. A chuva não 
atrapalhou a beleza do evento e o ano que vem tem 
de novo. A colunista do Diário da Região de São José, 
Marilda Serrano, esteve no festival. Ela gostou muito 
de um restaurante Português. Disse que o restaurante 
tem uma bacalhoada de primeiro mundo, mas no festival 
preferiu provar o peixe Tambaqui e ficou encantada com 
o sabor. Segundo ela, a imprensa foi recebida com muito 
glamour. O bar do Coronel também participou do festi-
val, vendendo pasteis e salgados deliciosos, com preço 
acessível. Atualmente, Marilda participou também de um 
lançamento do carro da Audi. Além disso, São José tem 
um novo prefeito, pois o ex-prefeito vai se candidatar 
para as eleições deste ano.
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Animan pro Ovibus” (A vida 
pelas ovelhas - Jo 10,11). É com 
este lema episcopal que Anto-
nio Emidio Vilar, agora Dom 
Vilar, assumiu no último dia 
19 de março, data do padroeiro 
da cidade, São José, o comando 
da diocese de Rio Preto. Vilar 
é o sexto bispo da diocese e 
comanda cerca de 100 padres 
em 71 paróquias distribuídas 
em 36 municípios da região. 

Nascido em 14 de novembro 
de 1957 em Guardinha, distrito 
do município de São Sebastião 
do Paraíso, em Minas Gerais, 
Dom Vilar mudou-se duas 
semanas depois para Batatais, 
São Paulo. A vocação religiosa 
foi precoce. Aos 11 anos, em 
1969, foi para o seminário 
salesiano em Pindamonhan-
gaba e em Lavrinhas de 1970 a 
1974. Ao fim do noviciado, em 
1975, professou como religioso 
salesiano em 1976 em Pinda-
monhangaba. 

De 1981 a 1986 cursou ba-
charelado e mestrado em teolo-
gia na Universidade Pontifícia 
Salesiana (UPS), em Roma. Em 
23 julho de 2008 foi nomeado 
bispo da Diocese de São Luiz 
de Cáceres, Mato Grosso. No 
dia 20 de novembro de 2016 
tomou posse como 5º Bispo 
Diocesano da Diocese de São 
João da Boa Vista, em São 
Paulo. Foi nomeado bispo de 
São José do Rio Preto em 19 
de janeiro de 2022. Em 19 de 
março de 2022 tomou posse 
como 6º Bispo da Diocese da 
cidade. 

Dom Vilar concedeu en-
trevista exclusiva ao Dhoje 
Interior onde pode falar do 
sentimento ao ser nomeado 
bispo em Rio Preto, as primei-
ras impressões da cidade, além 
de temas como juventude, a 
relação da Igreja no debate 
político e sua missão à frente da 
Igreja Católica. Confira:

Dhoje Interior: Como é 
feita a escolha de um bispo. 
No caso do senhor, Dom Vilar, 
como foi o processo de escolha 
para a Diocese de Rio Preto?

Dom Vilar: Quando é 
necessário um bispo a Diocese 
fica em Sede Vacante (do latim 
Trono vazio) corre consultas 
dos candidatos apresentados 
por outros bispos em visitas 
dessa diocese, os conselheiros, 
os consultores. Eles indicam 
nomes de pessoas. Este dossiê 
da nunciatura apostólica em 
Brasília é estudado. Escolhem 
três nomes e mandam para a 
Congregação dos Bispos em 
Roma. Lá eles estudam com 
os cardeais, os bispos e assim, 
nestes três eles votam. Fazem 
uma nova síntese para o Papa 
que vai escolher depois de 
muita oração, quem é o bispo.

Dhoje Interior: Espe-
cificamente quando o senhor 

Bispo Dom Vilar: ‘Aqui é minha 
casa, aqui é minha família’

ENTREVISTA

Bispo nasceu em 14 de no-
vembro de 1957 em Guar-
dinha, distrito do de São 
Sebastião do Paraíso

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

foi informado para assumir a 
diocese de Rio Preto? É um 
desafio, já que Rio Preto é 
uma metrópole do noroeste 
paulista? 

Dom Vilar: Até minha 
primeira nomeação em 2008 
foi uma surpresa enorme a 
gente se tornar bispo. Vai lá 
para o Mato Grosso, estava no 
centro de São Paulo. Depois de 
8 anos ir para São João da Boa 
Vista. Agora, cinco anos já ser 
enviado para Rio Preto. Cada 
nova experiencia a gente obe-
dece, porque é da Igreja, não 
tem como dizer não. A gente 
sente nunca ter todas as con-
dições, mas Deus nos escolhe, 
capacita e em cada realidade a 
gente se dá bem. Aqui é minha 
casa, aqui é minha família e 
a gente aprende tantas belas 
coisas. 

Dhoje Interior: Como 
o senhor está sentido a cida-
de neste pequeno espaço de 
tempo. Conversando com as 
lideranças da Igreja, como está 
este processo de adaptação? 

Dom Vilar: Em primeiro 
lugar quando fui nomeado no 
dia 19 de janeiro, dia 27 tive 
aqui com os padres reunidos. 
Foi um momento muito rico 
em que me apresentei e me co-
loquei a disposição já podendo 
todos eles colocar na agenda 
essas conversas. Estamos ago-
ra fazendo isto, os seminaristas 
os visitei e com a minha posse 
dia após dia são tantas pesso-
as, padres, grupos lideranças 
e uma riqueza também nessa 
área de comunicação que esta 
diocese tem. 

Dhoje Interior: Como 
o senhor vê a questão dos jo-
vens. Algum trabalho especial 
voltado aos jovens da região de 
Rio Preto? 

Dom Vilar: Primeiro lu-
gar, como Salesiano de Dom 
Bosco que eu sou, Dom Bosco 
é o pai e mestre dos jovens e 
São João Paulo II o proclamou 
assim. A experiência que tive, 
isso é a minha vida. Trabalhei 
como formador no meio dos 
jovens e depois como bispo, em 
2008 fui nomeado em Mato 
Grosso como representante 
da juventude lá em Brasília. 
Vindo São Paulo eu assumi 
também em todo o estado de 
São Paulo pela CNBB. Então 
a juventude é minha missão, 
estar no meio dos jovens e eles 
são os radarzinhos que colhem 
os sinais dos tempos. Dialogar 
com os jovens nos renova. 

Dhoje Interior: Está sen-
do discutida a criação de uma 
Arquidiocese em Rio Preto. 
O que muda se isso passar a 
tornar realidade? 

Dom Vilar: Como Ribei-
rão Preto tem 9 dioceses, mas 
a arcebispo reúne os bispos, 
trabalha em conjunto nessas 
áreas, responde nas mudanças 
junto a Nunciatura, funções 
específicas do arcebispo. Já 
era para ser criada a Arquidio-
cese de São José do Rio Preto 
está tudo pronto em Roma. A 

Nunciatura faz essa mediação 
em Brasília e também dom Mo-
arcir Silva de Ribeirão Preto vai 
ser aquele que vai mediar esta 
situação. Estamos aguardando 
quando for momento certo e 
tiver com situação mais equili-
brada, isso vai poder acontecer. 
Os prazos não posso dizer de 
imediato.

Dhoje Intreior: Está sen-
do realizada espécie de con-
sulta em todas as dioceses do 
mundo, um pedido do Papa 
Francisco. O nome é Sínodo. 
Que vem a ser o Sínodo e a 

importância desta pesquisa 
juntos as dioceses? 

Dom Vilar: O organismo 
principal da Igreja é o Concílio, 
como aconteceu em Jerusalém 
com os apóstolos e depois os 
grandes Concílios de Trento, 
Vaticano II são momentos mais 
fortes da Igreja de renovação, 
de restruturação e agora os 
sínodos deram continuidade 
especial após o concilio Vatica-
no II com temas fundamentais. 
Agora o Sínodo será sobre si-
nodalidade. A palavra Sínodo 
quer dizer caminhar juntos 
e a sinodalidade é todo este 
espírito, a simbologia da gente 
ouvir, escutar das pessoas e 
fazer com que a gente tenha um 
discernimento melhor para a 
Igreja. Estamos ouvindo todos 
de dentro da Igreja e de fora. O 
que você espera da Igreja o que 
você v ê da Igreja. 

Dhoje Interior: Estamos 
em ano eleitoral. Como senhor 
acredita que a Igreja deve atuar 
neste momento? É adepto que 
a Igreja faça parte do debate? 
Incentiva os padres a mostrar 
este lado político das pessoas? 

Dom Vilar: Como Igreja 
nos sentimos também socie-
dade. O cristão deve se sentir 
um cidadão e claro que se você 

não faz nada está tendo uma 
política muito arredia, muito 
estranha. Porque qualquer ati-
tude, sim ou não, já é política 
e os papas e a doutrina social 
que nos orienta neste caminho 
dizem que a caridade melhor é 
a política. Porque ela pensa o 
bem comum. A melhor forma 
de caridade é a política. Agora, 
devemos entender que a igreja 
tem suas diretrizes, nós faze-
mos cartilhas que ajudam os 
nossos fieis a se prepararem 
para escolher. Não dizemos 
vote neste ou naquele, não 
escolhemos partido, dividiria 
muito a igreja, a comunidade, 
mas damos os critérios para a 
responsabilidade cidadã para 
fazer uma consciência livre. 

Dhoje Interior: Qual é 
a bandeira do senhor, a meta 
buscada pelo senhor. Algum 
objetivo já traçado? 

Dom Vilar: O bispo tem 
em primeiro lugar os padres 
que são os seus filhos e são 
os multiplicadores da ação 
do bispo. Então a primeira 
ação é a formação adequada 
dos padres, das vocações, dos 
seminaristas. Depois disso 
vem os jovens, não só na edu-
cação, mas na evangelização a 
partir da realidade dos jovens. 
Queremos então nesta hora 
conhecer e ver prioridades que 
cada uma dessas realidade nos 
sugerem. 

Dhoje Interior: Fale um 
pouco sobre a Campanha da 
Fraternidade deste ano? 

Dom Vilar: Fraternidade 
e educação é um tema pela ter-
ceira vez escolhido pela igreja 
no Brasil. Durante a Campanha 
da Fraternidade o lema é falar 
com sabedoria e ensinar com 
caridade, amor. Vemos que 
a educação precisa ser muito 
pensada pelos pais que não de-
leguem para outros, não tercei-
rizem, sejam os primeiros res-
ponsáveis acompanhando nas 
escolas, instituições e dentro da 
igreja. E assim hoje pensarmos 
como o Papa Francisco naquele 
pacto educativo global. Envol-
ver todas as instituições porque 
estamos em uma sociedade 
que está se desfazendo sem os 
princípios. Não podemos nos 
pegar as riquezas, aos bens, ao 
capitalismo, ao fechamento, 
mas abrimos aos outros de 
tal forma que esta educação é 

De 1981 a 1986 cursou bacharelado e mestrado em teologia na Universidade Pontifícia Salesiana, em Roma
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CONFIRA OS PRINCIPAIS CRIMES 
CONTRA O CONSUMIDOR

Em pesquisa realizada pelo 
Institute of  Search SP sobre 
garantia estendida constatou 
que a maioria dos consumidores 
(71,26%) que contratam este 
serviço não são informados de 
que se trata de um seguro. Outro 
fato detectado relacionado à 
informação é de o consumidor   
quase sempre    não recebem       a 
cópia do contrato. Entre os que 
tiveram acesso ao contrato, para 
quase todos (96,67%) isso só 
ocorreu no ato da contratação, 
ou seja, não tiveram não tiveram 
conhecimento prévio das 
cláusulas previstas nas Condições 
Gerais da Apólice
Normalmente oferecido no 
mercado de eletrodomésticos e 
eletrônicos, a garantia estendida 
é uma modalidade de seguro 
normatizada pela SUSEP 
(Superintendência de Seguros 
Privados), cujo objetivo é 
fornecer ao segurado a extensão 
e/ou complementação da 
garantia original de fábrica, 
estabelecida no contrato de 
compra e venda de bens, 
mediante pagamento de prêmio.
O objetivo desta pesquisa é 
captar a posição e a percepção 

PESQUISA REVELA 
QUE INFORMAÇÃO AO 

CONSUMIDOR  É INADEQUADA

O código entrou em vigor no ano 
de 1990 e muita coisa mudou a 
partir daí, quando o consumidor 
passou a exigir os seus direitos 
e as empresas precisaram se 
adequar à nova realidade.
No entanto, esses crimes ainda 
continuam acontecendo. A 
falta de conhecimento dos 
consumidores acerca do que 
as empresas podem ou não 
fazer, podem ou não exigir na 
hora das compras, bem como 
na entrega dos produtos, acaba 
viabilizando a continuidade das 
práticas ilícitas.
Portanto nesta matéria, 
apresentamos os cinco crimes 
contra o consumidor que 
continuam acontecendo e podem 
ser evitados a partir de ações dos 
que se sentem vitimados pela 
situação. 
Infelizmente, muitos 
empreendimentos tentam burlar 
a lei e acabam enganando os 
consumidores a partir de atitudes 
que demonstram a falta de 
princípios éticos e morais.
Na pandemia do Coronavírus, 
um dos sérios problemas que 
se estabeleceu em todo o país 
foi o aumento dos preços nos 
produtos essenciais para o 
combate à doença, como é o caso 
do álcool em gel e as máscaras.
No entanto, além desse 
problema, outros crimes 
são praticados diariamente, 
podendo ser evitados pela 
sociedade. São eles:

AFIRMAÇÕES FALSAS 
SOBRE OS PRODUTOS
É crime previsto em lei a 
divulgação de informações 
falsas sobre os produtos 
comercializados. Além da 
divulgação de características 
inexistentes nos produtos, 
também é proibida a omissão de 
informações, como: natureza, 
qualidade, quantidade, 

Divulgação
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Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

segurança, desempenho, 
durabilidade, preço, garantia.

PUBLICIDADE 
ENGANOSA
A publicidade enganosa 
praticada por algumas empresas 
pode levar o consumidor a riscos 
prejudiciais e de perigo à sua 
saúde e segurança.
Portanto, é obrigação do 
vendedor apresentar os dados 
técnicos e científicos dos 
produtos que possam causar 
problemas e riscos ao comprador.

As informações inverídicas e 
a apresentação de vantagens 
inexistentes é outro fator 
considerado crime pela 
legislação.

ASSÉDIO PARA FAZER 
COBRANÇAS
Entre os crimes contra o 
consumidor, também faz parte 
o ato de cobrar, quando são 
utilizados artifícios como:
• ameaça,
• coação,
• constrangimento físico ou 
moral,
• afirmações falsas, enganosas 
ou incorretas,
• interferência no trabalho, lazer 
ou descanso do consumidor.
O credor deve receber o que lhe 
é de direito, no entanto, deve 
usar os caminhos legais para 
isso, sem expor o devedor a 
constrangimentos.

FALTA DE GARANTIA
A garantia de produtos e serviços 
é um direito do consumidor, 
portanto, não providenciar a 
troca ou conserto do produto 
adquirido que apresente 
defeitos, ou deixar de corrigir 
os problemas apresentados a 
partir de um serviço que não 
atendeu ao objetivo também é 
considerado crime.

O CDC, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, É UM 
INSTRUMENTO QUE VISA PROTEGER O CIDADÃO CONTRA OS 

ABUSOS E ILEGALIDADES  NOS PROCESSOS DE COMPRA E VENDA.

do consumidor frente a algumas 
questões do contrato de garantia 
estendida, bem como a qualidade 
e abrangência das informações 
recebidas por ele antes e durante 
a contratação.

OUTRAS CONSTATAÇÕES
A pesquisa constatou que a 
apresentação venda deste tipo 
de garantia carece de informação 
prévia adequada – um dos 
direitos básicos do consumidor 
(art. 6º do CDC). Além da 
oferta irregular (vendedores não 
oferecem esse serviço como 
um seguro, não informam 
previamente sobre as coberturas 
e exclusões que estão previstas 
nas Condições Gerais da Apólice 
de Seguro e só entregam o 
contrato no ato da contratação), a 
pesquisa constatou que, dentre os 
consumidores que contrataram 
o seguro de garantia estendida, 
a maioria não utilizou (63,22%) 
e, dentre os que o utilizaram, 
metade teve problemas.
O principal problema 
apresentado foi: “exclusão 
de cobertura por mau uso 
do produto” (566,25%). Em 
segundo lugar, aparece: “não 
trocou o produto conforme 
estava previsto em contrato” 
(25%). Após a constatação do 
problema, todos os entrevistados 
que tentaram cancelar o seguro 
não conseguiram.
Também faz parte deste trabalho 
uma sondagem física envolvendo 
25 estabelecimentos comerciais 
e sondagem virtual em 12 lojas 
com objetivo de constatar como 
é oferecida a garantia estendida 
ao consumidor.
Nos estabelecimentos físicos os 
resultados mostram que 100% 

(25) trabalham com essa 
modalidade de seguro. 
A pesquisa apurou 
também que todos os 
vendedores abordados 
não oferecem o serviço 
como seguro, e sim 
como uma extensão 
da garantia contratual. 
É importante 
destacar que 80% 
dos estabelecimentos 
pesquisados (20), 
os vendedores 

informaram que as 
condições Gerais da Apólice são 
disponibilizadas somente no ato 
ou após a compra do produto.
Nas lojas virtuais, a pesquisa 
constatou que 75% (9) 
comercializam este seguro. 
Também nesta modalidade 
de compra, detectou-se que a 
maioria dos sites informa que se 
trata de uma extensão da garantia 
do fabricante.
Apesar do seguimento de 
garantia estendida se tornar 
cada dia mais importante para 
os consumidores e para os 
mercados, muitas pessoas ainda 
não sabem bem quanto custa 
o serviço nem os cuidados que 
devem ser tomados antes da 
contratação.
Portanto, vale a pena contratar 
a garantia extra oferecida no ato 
da compra de vários produtos, 
sobretudo eletroeletrônicos. No 
entanto, é preciso tomar certas 
precauções.

OBSERVE CONTRATO 
ATENTAMENTE
Antes de fechar negócio, o 
consumidor deve observar o 
contrato da garantia estendida 
atentamente e solicitar uma 
cópia para guardar em casa. E 
em primeiro lugar, é preciso se 
certificar se ela começa a valer 
depois da garantia legal e da 
contratual.
Isso porque, se a pessoa contrata 
uma garantia extra de um ano por 
exemplo e esta começa a valer 
com a fornecida pelo fabricante, 
geralmente do mesmo período, 
o dinheiro será jogado fora. 
Também é preciso observar o 
período da garantia legal 90 dias. 
Finalizando, ainda é preciso 
verificar se no contrato está 
escrito os consertos serão 
realizados por assistência 
técnica autorizadas, se as peças 
substituídas serão originais 
e se existe a possibilidade de 
substituição do produto, caso 
haja necessidade.

COBRANÇA INDEVIDA 
POR DESISTÊNCIA DE 
COMPRA
O Código de Defesa do 
Consumidor prevê que o 
consumidor possa desistir de 
determinada compra, desde que 
realizada em tempo estabelecido 
em lei.
A cobrança indevida de contas 
inexistentes é ilegal e, se levada aos 
cadastros de proteção ao crédito 
como SPC ou Serasa, pode ser 
passível de indenização por danos 
materiais e morais. Esses cinco 
crimes contra o consumidor são 
mais comuns do que se imagina, 
causando problemas e transtornos 
que podem ser discutidos de 
forma legal, portanto, esteja atento 
aos seus direitos.
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Com oito bares estreantes e 
oito veteranos, teve início nes-
ta sexta-feira (8) o Comida di 
Buteco – Edição Rio Preto. 
Neste ano, participam 14 es-
tabelecimentos locais e outros 
dois de Mirassol. O concurso, 
que tem como missão trans-
formar vidas por meio da co-
zinha de raiz, vai até o dia 1º 
de maio. 
Nesta edição, serão quase 800 
botecos disputando a eleição 
do melhor estabelecimento. 
Ao todo 21 circuitos, distri-
buídos de Norte a Sul do País, 
vão participar da disputa. O 
Comida di Buteco é 100% via-
bilizado com investimento de 
empresas. O tema deste ano é 
“Buteco Vive”, que celebra a 
cultura e a raiz brasileira. 

Concurso Comida di Buteco tem início 
com bares de Rio Preto e Mirassol

GASTRONOMIA

Na última edição em 
realizada ano passa-
do o Bar do Cidinho foi 
campeão com o “coste-
leti de batata-doce”

A escolha se deve ao esforço, 
garra e superação que foram 
necessários ao comércio para 
se manter nos últimos anos 
devido à pandemia. O seg-
mento de bares e restauran-
tes foi um dos mais afetados 
- cerca de 30% dos botecos 
participantes do concurso 
em todo o Brasil tiveram suas 
portas fechadas entre 2020 e 
2021.
Na última edição, realizada 
em 2021, o Bar do Cidinho 

foi campeão do concurso, que 
disputou com o “costeleti de 
batata-doce”, uma massa de 
batata-doce recheada com 
costela, creme de milho e mo-
lho de chimichurri. 
Neste ano, os cozinheiros dos 
butecos poderão usar sua cria-
tividade sem limites para os 
petiscos concorrentes. Não há 
obrigatoriedade de ingredien-
tes.
Na primeira etapa, os butecos 
pré-selecionados apresentam 

os petiscos criados especial-
mente para a competição. O 
público e um corpo de jurados 
visita, vota e elege o campeão, 
avaliando quatro categorias: 
petisco, atendimento, higiene 
e temperatura da bebida.
O petisco leva 70% do peso da 
nota e as demais categorias 
10% cada uma. O voto do pú-
blico vale 50% do peso total e 
dos jurados 50%. Na segunda 
etapa, em junho, uma nova co-
missão de jurados, escolhida 

Na última edição, realizada em 2021, o Bar do Cidinho foi campeão do concurso, que disputou com o “costeleti de batata-doce”
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especificamente para esse mo-
mento, vai visitar os campe-
ões de cada cidade avaliando 
sua performance nas mesmas 
quatro categorias (petisco, 
atendimento, temperatura da 
bebida e higiene). 
Cada campeão recebe três ju-
rados. Elege-se aí o melhor 
buteco do brasil, que será co-
nhecido e premiado no mês de 
Julho. 
Bares e petiscos participantes 
de Rio Preto: Bar do Cidinho 

(Panelinha mix); Bar do Gor-
dão (Bolinha de pernil); Bo-
teco do Lima (Rapariga); Bo-
teco do Marcinho (Lombinho 
caipira); Buteco Du Gaúcho 
(Bolinho de cabotiã com car-
ne seca, catupiry e maionese 
de beterraba); Butekário Bar e 
Comedoria (Petisco supremo 
de frango); Dok’s Fried Food 
(Frango empanado ao molho 
asiático); Fidélis Bar da Som-
bra (Croquete aberto do Fi-
délis); Fino Sabor (Barquinha 
de massa com recheio de grão 
de bico com carne desfiada e 
queijo ralado por cima); Gam-
bófa (Bolinha de milho com ti-
lápia e provolone); Khea Thai 
Restaurante e Bar (Bangkok); 
Recanto do Peixe (Tilápia no 
espeto); Santo Arco (Miras-
sol) (Coxits); Santo Espeto 
Garagem (Kombinado); Skina 
do Ceará (Porção de carne de 
sol acompanhada de salada 
de maionese com mandioca e 
farofa nordestina) e Sr. Pastel 
(Mirassol) (Porção de mini 
pastéis de costela gaúcha, ca-
botiá e requeijão).

Neste ano, os cozi-
nheiros dos bute-
cos poderão usar 
sua criatividade 
sem limites 
para os petiscos 
concorrentes

BARES

16
PARTICIPAM  este ano 
da edição do concurso, 
divididos em Rio Preto 
e Mirassol; no Brasil 
800 estabelecimentos


