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APADRINHADOS

Prefeitura ganha mais tempo para 
recorrer da extinção de cargos
Os embargos significam que o autor da ação, no caso o diretório Estadual do Psol, apresentou novos recursos após acórdão

NA PAUTA

Câmara vota 
fim de sessões 
duplas às 
terças-feiras
Depois de ter pedido adia-
mento por 25 sessões, o 
vereador Jorge Menezes 
(PSD) parece ter encon-
trado consenso entre os 
demais parlamentares e o 
projeto de Resolução que 
tenta por fim a realização 
de duas sessões ordinárias 
às terças-feiras voltou à 
pauta. 
POLÍTICA  Pág.3

COMBUSTÍVEIS

Projeto quer 
mangueira 
transparente 
em postos

VENCENDO A  
MARATONA
DA VIDA
Cristina Maniero foi diag-
nosticada com fibromialgia 
há cerca de 6 anos e con-
seguiu minimizar as dores 
através do esporte. 
ESPORTES Pág.6

POLÍTICA  Pág.3

Saúde gasta R$ 311,59 para cada caso de Covid
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) atualizou os números envolvendo gastos dos municípios 
paulistas no combate a pandemia de Covid-19. A atualização leva em conta o mês de março. Em Rio Preto, neste ano, 
foram gastos R$ 12,9 milhões. O valor representa R$ 311,59 por cada caso confirmado no munícipio. As despesas 
representam 2,29% da receita líquida para este ano.. CIDADES  Pág.5

A Prefeitura de Rio Preto 
ganhou fôlego na tentati-
va de reverter decisão da 
Justiça que determinou a 
extinção de ao menos 120 
cargos comissionados e 
outras 478 funções grati-
ficadas. “Houve embargos 
de declaração e, conse-
quentemente, o prazo para 
interposição do recurso 
está interrompido”, disse 
o procurador Luis Roberto 
Thiesi. POLÍTICA Pág.3

Em Rio Preto, neste ano, foram gastos R$ 12,9 milhões. O valor representa R$ 311,59 por cada caso confirmado no munícipio

Uma dupla de traficantes foi preso após abordagem da PM e serem flagrados com drogas, 
dinheiro e armas em duas casas, no Centro e no Solo Sagrado. CIDADES  Pág.4

Divulgação

AUXILIO ATLETA

MP arquiva 
denúncia 
contra Cléia 
Bernadete

COVID E GRIPE

Swift abre 
hoje e amanhã 
para vacinação 
e depois fecha

O promotor Sérgio Cle-
mentino arquivou pedido 
de abertura de ação contra 
a ex-secretária de Esporte 
de Rio Preto, Cléia Ber-
nadete. A investigação 
ocorreu após denúncia 
feita em 2017. A acusação 
é que ela teria fraudado 
dados do Auxílio Atleta no 
Portal de Transparência da 
Prefeitura. 
POLÍTICA Pág.3

Posto de Vacinação insta-
lado no Complexo Swift 
permanecerá aberto até 
amanhã. Após a data, a 
imunização contra Co-
vid-19 e gripe será feita 
somente nas unidades 
básicas de saúde. O   ho-
rário da vacinação é das 
8h às 18h. Adolescentes, 
adultos e idosos podem 
se imunizar contra a co-
vid, enquanto idosos e 
trabalhadores da saúde só 
contra a gripe.
CIDADES  Pág.5

Em 2021, a CPFL Paulista investiu R$ 88,1 milhões em 
obras de melhoria, expansão e manutenção de redes de 
energia em São José do Rio Preto e em outras 27 cidades 
da região.    CIDADES Pág.5

HOMICÍDIO

Mãe e padastro 
acusados de 
matar bebê são 
indiciados
CIDADES  Pág.4

TRÂNSITO

Pai e filha são 
atropelados e 
motorista não 
presta socorro
CIDADES  Pág.4 POLÍCIA -

CPFL investe R$ 88 mi em 
expansão de redes na região

ENERGIA

QUANTO CUSTA

FALÊNCIA

Dono de 
marcenaria 
some sem 
pagar acordos
De acordo com testemu-
nhas o homem foi de noite 
no galpão e retirou todas 
as coisas. O proprietário 
do imóvel afirmou que ele 
não realizou o pagamento 
do aluguel do galpão. “In-
felizmente nem o advoga-
do tem contato mais com 
o proprietário da marce-
naria”, diz o diretor do 
Procon, Jean Dornelas.           
CIDADES Pág.4
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Conheça os 5  Pilares do  projeto 
criado  para uma vida acima dos 

limites e para  completo bem 
estar físico e emocional ! 

Existe uma necessidade 
do ser humano sentir-se 
completo e bem sucedido na 
qualidade de vida em geral .  
A lgumas  pessoas  pra-
ticam exercícios , outras 
cuidam da alimentação , 
algumas voltam-se para 
tratar a mente e espírito .  
Pensando e analisando os 
pacientes e duas queixas e 
necessidades foi que nasceu 
o projeto Escola da vida 
Natural . Composta por 5 
pilares . São estes pilares que 
as pessoas precisam para 
estar com uma vida acima da 
média em realizações , feliz 
, se sentindo em sintonia 
e conexão com a existên-
cia  e de bem com a vida. 
Com esses 5 pilares conquis-
ta  melhor desempenho na 
vida em todos os aspectos 
, conseguindo  saúde plena  
, bem estar , felicidade e 
equilíbrio , longe de dores 
e sofrimentos emocionais . 
No dia a dia do consultório 
e de acordo com depoimen-
tos de pacientes , viver uma 
vida com qualidade significa 
estar saudável , no peso 
ideal , longe da depressão 
, confiante na vida . Para 
alcançar estes objetivos não 
basta apenas um passo , 
são vários caminhos que 
precisam ser percorridos 
para atingir tal objetivo . 
Foi pensando nisso que de-
senvolvi um projeto chama-
do @escoladavidanatural 
que tem por objetivo os 
caminhos para conquistar 
uma vida em quilibrio total .  
Ve ja  os  5  p i lares  que 
compoem este projeto . 
1)Alinhamento postural  
Um corpo não será saudável 
sem alinhamento ! A energia 
que entra no seu meridiano 
( meio ) precisa equilibrar 
todo seu corpo , se não es-
tiver centralizada desequi-
librara até o emocional !  
2) Nutrição inteligente : 
Escolhas assertivas dos 
alimentos podem mudar 

uma vida , transformar um 
corpo doente em um cor-
po saudável , ossos fracos 
em ossos fortes , influên-
cia até na saúde cerebral . 
3)Atividade física eficiente 
: Significa que até o exercí-
cio precisa ser moderado , 
exercício demais pode afe-
tar as articulações , trazer 
prejuízo a saúde , de menos 
não terá efeito desejado. O 
exercício eficiente é funda-
mentado em evidências de 
liberação hormonal que cura 
e restaura o corpo e mente . 
4)Mudança de padrão men-
tal : Mudar paradigmas em 
função do seu bem estar , 
conquistar uma mente inte-
ligente e capaz de distinguir 
o sentimento do racional 
para o equilibrio de ambos. 
5) Espiritualidade ativa : 
Ativar o lado espiritu-
al , aquilo que trará a paz 
que excede a ciência e o 
conhecimento humano . 
Uma fé acima dos limites é  
c a p a z  d e  r e a l i z a r  o s 
s o n h o s  m a i s  d i s t a n -
tes das possibilidades !  
Alcançando essas 5 bases , 
existirá um novo ser humano 
, capaz de transpor barreiras 
e estar nos limiares altos da 
humanidade em equilíbrio . 
Por isso tudo que é postado 
,falado , ensinado nas redes 
sociais e nas mentorias é 
pensado e conduz de algu-
ma forma atingir o sucesso 
pleno  desses 05 Pilares .  
Siga o Instagram @esco-
ladavidanatural e começa 
mais sobre este projeto que 
tem mudado muitas vidas  
 
Dra Silvia Batista , mestre  , 
fisioterapeuta , prof de edu-
cação física , empresaria da 
saúde , mestre  internacio-
nal em nutrição .Gestora 
do projeto Escola da vida 
natural e automasagem 
3D Nano .Contato : silvia-
fisioterapia@icloud.com  
I n s t a g r a m  : 
 Dra Silvia Batista

SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
fisioterapiasilvia@icloud.com

O mercado de trabalho 
para o profissional de pedago-
gia vai muito além da sala de 
aula. Foi o tempo em que alu-
nos faziam o “Clássico” e in-
gressavam na pedagogia, para 
trabalhar na área de educação 
e simplesmente dar aulas. O 
mercado de trabalho se abriu 
e vagas e oportunidades sur-
gem levando o pedagogo a dar 
aulas, trabalhar em empresas 
e instituições, e até área de 
tecnologia. Vários setores 
da economia buscam esse 
profissional para dar suporte 
às suas equipes, aprimorar 
projetos e processos e fazer 
e diferencial num mundo 
cada vez mais competitivo. A 
pedagogia vai muito além da 
sala de aula.  

Há que se fazer justiça 

ARTIGO

Pedagogia e o mercado de trabalho
O mercado de trabalho se abriu e va-
gas e oportunidades surgem levando 
o pedagogo a dar aulas, trabalhar em 
empresas e instituições, e até área de 
tecnologia

aqui ao professor. Advogados, 
médicos, psicólogos, assisten-
tes sociais e tantas outras pro-
fissões contribuem com nossa 
sociedade, seja no setor públi-
co ou privado. Mas, com certa 
frequência, alguém que está na 
base do processo de formação 
desses profissionais é esque-
cido: o professor. Presente na 
vida de tantas pessoas, desde a 
tenra idade, os professores são 
fundamentais no exercício de 
compartilhar informações que 
contribuíram com a vida em 
sociedade e com o desenvol-
vimento profissional de todos. 

Mas, cada vez mais, a pe-
dagogia está expandindo suas 
áreas de atuação. Uma rápida 
busca na net mostra um leque 
com mais de dez outras op-
ções de trabalho para quem 
opta pelo curso superior de 
psicologia.  

Empresas buscam pedago-

go social para projetos sociais 
de instituições privadas, igre-
jas e EJA; Hospitais abrem 
espaço para atendimento per-
sonalizado. Órgãos Governa-
mentais das esferas Municipal, 
Estadual e Federal usam o 
conhecimento para tarefas ad-
ministrativas; as Forças arma-
das recrutam pedagogos para 
recepção, triagem e avaliação 
de capacidade individual entre 
outros setores da economia 
que utilizam esse profissional.  

O mais curioso é que exis-
tem oportunidades antes im-
pensadas para o profissional 
de pedagogia como empresas 
de tecnologia que buscam 
especialistas para desenvolver 
softwares. programas educa-
tivos e assessorar profissio-
nais especializados na criação 
de softwares. Ou ainda mais 
curioso como o profissional 
de pedagogia que trabalha 

como perito grafotécnico que 
identifica assinaturas em do-
cumentos que serão úteis para 
simples verificação ou para 
celebrar contratos e negócios 
complexos.  

E, por mais curioso que 
possa parecer, o pedagogo 
está apto para o trabalho como 
perito grafotécnico. É o profis-
sional que identifica assinatu-
ras em documentos que serão 
úteis, para simples verificação 
ou para celebrar contratos e 
negócios mais complexos.  

Pedagogia muito além da 
sala de aula será um dos temas 
da IX Jornada Pedagógica do 
Centro Universitário Unipau-
listano, de 19 a 20 de abril, com 
participação de alunos e aberto 
à participação de interessados 
no tema. O evento contará a 
presença da psicopedagoga 
Barbara Felix, pós-graduada 
pela USTJ e da Mestra em 
Educação Alexandra Forestieri 
pela UFJF. 

 
*Jorge de Oliveira Viei-

ra – Mestre em Educação, 
Psicólogo, Coordenador 
do curso de Pedagogia da 
UniPaulistana 

         A Prefeitura de Rio Preto, por meio das Secretarias de Educação e Saúde, promove entre os dias 14/3 e 18/3 a Semana
de Educação em Saúde, que tem o objetivo de reforçar para os estudantes dos ensinos fundamental 1 e 2 os cuidados com
a dengue e o escorpião.
       Além da discussão em sala de aula, a Semana terá abordagens lúdicas, com a realização da Feira de Educação em
Saúde nas Escolas Regina Mallouk, Pantera Cor de Rosa e Laerte Teixeira da Costa. A estimativa é de que 900 estudantes
participem da Feira. A Feira de Educação em Saúde conta com atividades de observação no microscópio de escorpião e do
mosquito Aedes aegypti, jogo de tabuleiro gigante e distribuição de cartilhas de orientação para a criança e a família.  
     "É importante que esse tema seja trabalhado na escola porque a criança difunde o conhecimento adquirido para a
comunidade e faz dos cuidados com a casa um hábito, tornando-se um adulto consciente", afirma Luiz Feboli Filho, gerente
da Vigilância Ambiental. Acidentes por escorpião Rio Preto registrou 951 acidentes com escorpiões em 2021, enquanto em
2022, a cidade contabiliza 119 acidentes. 

Dengue
       Rio Preto registrou 32.507 notificações por dengue em 2021, sendo 21.261 confirmadas e 11.246 descartadas. Sete
óbitos pela doença foram registrados. Em 2022, Rio Preto soma 2.759 notificações por dengue, sendo 1.093 confirmadas,
872 descartadas e 794 em investigação.

é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 
mestre em Educação.

facebook.com/hrecreio Leandro Ferreira 

Prefeitura de Rio Preto promove Semana de Educação em Saúde
Rede Municipal de Ensino reforçará cuidados com dengue e escorpião 
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A Prefeitura de Rio Preto 
ganhou fôlego na tentativa de 
reverter decisão do Tribunal 
de Justiça que acatou de modo 
parcial ação movida pelo Psol 
Estadual e determinou a ex-
tinção de ao menos 120 cargos 
comissionados (de livre no-
meação) e outras 478 funções 
gratificadas na administração 
municipal. 

O governo Edinho Araújo 
(MDB) tinha inicialmente 15 
dias úteis, a contar do dia 31 
de março, para recorrer da 

decisão. 
A intimação do acórdão 

com a decisão dos desembar-
gadores do Órgão Especial do 
TJ foi disponibilizada no dia 
29 do mês passado e conside-

rada pública no dia seguinte, 
30, para efeito de contagem 
de prazo recursal por parte do 
munícipio. 

Naquele momento a Pro-
curadoria Geral do Município 
informou que “sobre a ação, 
o prazo recursal é de 15 dias 
úteis. Houve autorização para 
interposição de recurso”. Se-
gundo a pasta, houve a deter-
minação do prefeito Edinho 
para que os procuradores pos-
sam recorrer a análise técnica. 
“Lembrando que o Acórdão 

tem efeito modulador, não 
sendo necessário no momento 
qualquer exoneração, porque 
ele ainda não produz qualquer 
efeito”. 

Embargos
Questionada pelo Dhoje 

Interior o procurador-geral 
do município, Luis Roberto 
Thiesi, afirmou nesta quin-
ta-feira, 14, por meio de nota 
que “houve embargos de de-
claração do autor da ação e, 
consequentemente, o prazo 

da Prefeitura. O acórdão com 
a decisão da maioria dos 25 
desembargadores do Órgão 
Especial do TJ trouxe detalhes 
sobre o fim dos cargos comis-
sionados, também conhecidos 
como “apadrinhados” e cerca 
de 500 funções gratificadas. 

A análise ocorreu, em jul-
gamento de ação movida pelo 
Psol Estadual que acabou sen-
do acatada de modo parcial. 
O documento é assinado pela 
relatora Luciana Presciani e 
tem 88 páginas no total. 

para interposição do recurso 
está interrompido”. 

Os embargos significam 
que o autor da ação, no caso 
o diretório Estadual do Psol, 
apresentou novos recursos 
que deverão ser juntados à 
peça inicial, o que faz com que 
os prazos estipulados pelo TJ 
anteriormente sejam revistos. 

Entenda o caso 
No dia 22 de fevereiro o 

TJ publicou o acórdão sobre 
pedido de extinção dos cargos 
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Política Oito projetos
O Legislativo de Rio Preto realiza na 
terça-feira,19, duas novas sessões 
com oito projetos no total

Aproximação
O governador Rodrigo Garcia (PSDB) 
tem incluído visitas a batalhões da 
Polícia Militar e delegacias da Polícia

Depois de ter pedido adia-
mento por 25 sessões, o vere-
ador Jorge Menezes (PSD) pa-
rece ter encontrado consenso 
entre os demais parlamentares 
e o projeto de Resolução que 
tenta por fim a realização de 
duas sessões ordinárias às 
terças-feiras voltou à pauta. 

A proposta é o grande des-
taque das votações de terça-
-feira, 19, tanto que será ana-
lisada quanta a legalidade no 
período da manhã, retornado 
à pauta na sessão pós-almoço. 

Pouco mais de seis meses 
em vigor, as sessões duplas 
podem estar com os dias con-
tados. Caso aprovado o projeto 
de Menezes (PSD) será alte-
rado novamente o regimento 
interno do Legislativo retor-
nando o modelo antigo: às 
terças-feiras e quintas-feiras, 
com início às 16 horas. No caso 
das sessões de quinta-feira elas 
serão opcionais e convocadas 
pelo presidente. 

“As sessões ordinárias se-
rão semanais, realizando-se 
às terças-feiras e às quintas-
-feiras, com início às 16 horas.  

Câmara vota fim de sessões 
duplas às terça-feiras

NA PAUTA

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

“O objetivo de possibilitar 
maior participação da popula-
ção, pois o horário das 16 horas 
permitirá o acompanhamento 
dos trabalhos legislativos. Atu-
almente, ocorrem duas sessões 
no mesmo dia, o que acaba 
dificultando a participação nas 
sessões ordinárias”, afirmou 
Jorge Menezes. 

Sessões duplas 
Atualmente ocorrem duas 

sessões ordinárias as terças-

-feiras. Isso foi possível após 
aprovação de projeto, em outu-
bro do ano passado, de autoria 
da vereadora Cláudia de Giuli 
(MDB). A primeira sessão tem 
início às 9 horas com intervalo 
para almoço, retornando às 14 

Depois de ter pedido 
adiamento por 25 ses-
sões, o vereador Jorge 
Menezes (PSD) parece 
ter encontrado consenso

AUXÍLIO ATLETA

MP arquiva investigação 
contra Cléia Bernadete

A proposta é o grande destaque das votações de terça-feira, 19

O promotor Sérgio Clementino arquivou pedido de abertura de ação

O promotor Sérgio Cle-
mentino arquivou pedido 
de abertura de ação contra a 
ex-secretária de Esporte de 
Rio Preto, Cléia Bernadete. 
A investigação foi obra após 
denúncia feita em 2017. 

A acusação é que ela teria 
fraudado dados do Auxílio 
Atleta no Portal de Transpa-
rência da Prefeitura. E tam-
bém em relação à reforma 
do complexo desportivo do 
Eldorado e de outras praças 
esportivas. 

2ª arquivamento
O pedido de ação havia 

sido arquivado em uma pri-
meira vez pelo promotor Carlo 
Romani, mas o Conselho Es-
tadual do MP pediu para ser 
reaberto e designou o promo-

tor Sérgio Clementino. Após a 
investigação, ele também não 
viu crime. 

Após receber documentos 
da Prefeitura indicando que 
não houve fraude, mas apenas 
erros de digitação quando os 
dados foram disponibilizados 
no Portal, com documentos 
anexados que comprovavam 
as afirmações e de ouvir teste-
munhas que deram a mesma 
versão, Clementino chegou à 
conclusão que não houve os 
crimes indicados inicialmente. 

“Com relação ao auxilio 
atleta 2017, não foram detec-
tadas irregularidades, porque 
o sistema de concessão foi 
modificado”, explica. 

Sobre a denúncia de irregu-
laridades na reforma do com-
plexo esportivo do Eldorado, 
o promotor diz que “já existia 
ação na justiça, que ainda está 
em andamento”.

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHoje

Prefeitura ganha mais prazo para 
recorrer da extinção de cargos

APADRINHADOS

Embargos significam 
que o autor da 
ação apresentou 
novos recursos

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

GRATIFICAÇÕES

478
FUNÇÕES com gra-
tificações devem ser 
extintas pela decisão 
do Justiçae m ais 120 
cargos comissionados

A Prefeitura de Rio Preto ganhou fôlego na tentativa de reverter decisão do Tribunal de Justiça que acatou de modo parcial ação

Projeto quer 
mangueira 
transparente 
para abastecer

O vereador Julio Do-
nizete (PSD) protocolou 
projeto de lei que deter-
mina a obrigatoriedade do 
uso de mangueiras trans-
parentes nas bombas dos 
postos de combustíveis de 
Rio Preto.

O vereador argumenta 
que o objetivo é evitar 
possíveis fraudes no mo-
mento do abastecimen-
to, já que segundo ele 
existem várias “reclama-
ções envolvendo postos 
de combustível, quer por 
adulterações no combus-
tível, quer por suposta 
quantidade divergente no 
valor pago pelo consumi-
dor”, diz.

Caso vire lei estabe-
lecimentos que descum-
prirem as regras ficam 
submetidos a advertên-
cia; seguida de multa que 
pode chegar a R$ 5 mil 
por infração e ainda sus-
pensão das atividades em 
até 15 dias. Em caso de 
reincidência da infração, 
o valor da multa estabele-
cido será duplicado.

Segundo o vereador 
o objetivo é dar trans-
parência, melhorando a 
relação entre consumidos 
e fornecedor. “Colocar à 
disposição do consumidor 
mais um instrumento de 
fiscalização que possa 
inibir tais abusos”, afirma. 

O projeto não tem data 
para ir à votação.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

horas. 
A aprovação das regras em 

vigor foi polêmica. O projeto 
foi votado em urgência, com 
análise de legalidade e mérito 
na mesma sessão. A proposta 
obriga os vereadores a ficarem 
em plenário durante toda a 
sessão, sob risco de terem sa-
lário cortado, com exceção de 
saídas e faltas justificadas. An-
tes do atual modelo as sessões 
tinham início às 15h. 

Oito emendas foram apre-
sentadas ao projeto. Uma delas 
estendia as sessões até às 21h, 
mas foi rejeitada. Renato Pupo 
(PSDB) chegou a pedir adia-
mento da votação, o que foi 
rejeitado em plenário. 

Da REPORTAGEM

Divulgação

Para a oposição 
o atual horário 
afasta a população 
das sessões, já que 
ocorrem em horário 
comercial às ma-
nhãs e às tardes
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CIDADES Jornalista esfaqueado
O jornalista Gabriel Luiz, de 28 anos, 
repórter da TV Globo em Brasília, foi 
esfaqueado na noite de quinta-feira

Criptomoedas
O FBI acusou nesta quinta-feira, 14, 
hackers associados à Coreia do Norte 
de roubar mais de US$ 600 milhões

O motorista de um Chevro-
let Cruze atropelou pai e filha, 
de seis anos, na tarde desta 
quinta-feira, 14, no bairro Solo 
Sagrado, na Região Norte de 
Rio Preto, e fugiu sem prestar 
socorro. 

Quando a Polícia Militar 
chegou as vítimas tinham sido 
levadas por populares para a 
UPA Norte. O homem contou 
à guarnição que trafegava com 
sua bicicleta na Avenida An-

OMISSÃO

Carro atropela pai e filha e 
foge sem prestar socorro

CALOTE

Dono de marcenaria falida deixa Rio Preto 
sem cumprir acordos com clientes

tônio Antunes Júnior, com a 
criança no cano, quando foram 
atropelados pelo carro de luxo. 

Fraturas
O ciclista sofreu fratura no 

joelho esquerdo e um corte no 
rosto. Já a menina teve esco-
riações leves. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, testemunhas 
anotaram a placa do veículo. O 
caso segue sendo investigado 
pela Polícia Civil rio-pretense. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE

Desde o dia 18 de fevereiro o 
fechamento da Atual Requin-
te, marcenaria localizada na 
rua Pedro Amaral, em Rio 
Preto, provocou uma enxur-
rada de reclamações nas re-
des sociais e até mesmo de-
núncias na Polícia Civil. 
Tanto funcionários quanto 
clientes além de registrarem 
os boletins de ocorrência, 
acionaram o Procon. O dire-
tor do órgão, Jean Dornelas, 
chegou a realizar duas reu-
niões com o advogado e com 
o dono da empresa tentando 
chegar a um acordo para res-
sarcir as pessoas que não ti-
veram seus móveis entregues 
e muito menos o dinheiro de 

volta. 
Vários acordos foram realiza-
dos com assessoria do advo-
gado que representava o sócio 
proprietário, o qual também 
firmou que iria assinar e cum-
prir com os acordos feitos nas 
reuniões. 
Porém na noite da última ter-
ça-feira,12, o dono da empre-
sa fugiu da cidade, levando 
todos materiais da empresa, 
inclusive materiais de fun-
cionários. O proprietário da 

marcenaria, chegou a pintar o 
galpão onde estavam guarda-
dos os materiais. 
De acordo com testemunhas 
o homem foi de noite no gal-
pão e retirou todas as coisas. 
O proprietário do imóvel afir-
mou que ele não realizou o 
pagamento do aluguel do gal-
pão. 
O homem não foi mais locali-
zado, segundo Dornelas. “In-
felizmente nem o advogado 
tem contato mais com o pro-

Vítimas foram levadas por populares para a UPA Norte

O diretor Jean Dornelas chegou a realizar duas reuniões com o advogado e com o dono da empresa

Arnaldo Antunes

Dois homens foram presos 
em flagrante por policiais mili-
tares que faziam patrulhamen-
to de rotina na rua Antônio de 
Godoy, na área central de Rio 
Preto, na manhã desta sex-
ta-feira, 15. Com eles, foram 
apreendidas armas de fogo. 
Um deles estava com drogas. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a guarnição suspeitou 
do comportamento de um 
pedestre e decidiu abordá-lo. 

Na casa
O acusado estava sem do-

cumentos e disse que morava 
a dois quarteirões do local. 
Ao chegarem na residência, 
ele falou aos pms para não 
prenderem sua mulher, pois 
tinha “um b.o. aí dentro, um 
revólver guardado dentro do 
microondas”. 

Os militares entraram na 

Dupla é presa pela PM em 
flagrante com drogas e armas

EM RIO PRETO

casa e encontraram um revól-
ver da marca Taurus, calibre 
38, com quatro cartuchos. 

De acordo com o suspeito, 
ele pegou a arma no bairro 
Eldorado e indicou o endereço, 
onde a PM viu um homem sair 
correndo com uma mochila, 
que jogou no telhado, com a 
chegada da viatura. 

Drogas
No acessório, havia porções 

de crack e maconha e um ca-
derno com anotações de tráfico 
de entorpecentes. Também 
foi apreendido no imóvel um 
revólver, calibre 32, marca 
Smith Wesson, com o gatilho 
quebrado. 

Levada ao Plantão a dupla 
teve a prisão confirmada, sen-
do transferida para a carcera-
gem local. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Segundo o boletim de 
ocorrência, a guarnição 
suspeitou do compor-
tamento de um pedes-
tre e decidiu abordá-lo

Dupla é presa pela PM com drogas e armas no Centro e Eldorado

Casal indiciado 
por homicídio 
de bebê em 
Penápolis

A mãe e o padrasto 
da bebê Mirella, de um 
ano e três meses, levada 
morta ao hospital de Pe-
nápolis, foram indiciados 
nesta quinta-feira, 14, por 
homicídio triplamente 
qualificado. 

Arma
O acusado também 

vai responder por pos-
se irregular de arma de 
fogo, que foi encontrada 
na noite do crime na re-
sidência do casal após o 
bebê ser levado ao hos-
pital. 

Laudo
Laudo do Instituto 

Médico Legal (IML) des-
cartou abuso sexual e 
apontou que a menina 
teve hemorragia interna 
aguda, trauma abdominal 
e laceração no fígado. 

A suspeita da polícia 
é que as lesões na víti-
ma tenham sido provo-
cadas por agressões da 
mãe e seu companheiro. 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

Preso do CPP 
de Rio Preto 
morre em 
hospital

Um detento do Centro 
de Progressão Penitenci-
ária (CPP), de 35 anos, 
morreu nesta quinta-
-feira, 14, no Hospital de 
Base de Rio Preto. 

Conforme o boletim 
de ocorrência, ele deu 
entrada na última se-
gunda-feira, 11, com um 
quadro de agitação. 

Após ser internado, 
parou de apresentar refle-
xos, sendo então iniciado 
o protocolo de morte en-
cefálica. 

De acordo com a mé-
dica responsável pelo 
atendimento do paciente, 
a causa provável da morte 
é “intoxicação exógena 
por possível contato com 
substâncias químicas”. 

SAP
O Dhoje entrou em 

contato com a Secreta-
ria de Administração 
Penitenciária (SAP) e 
espera retorno. O caso 
segue para investigação 
no 5º DP rio-pretense. 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Faxineira acusada de furtar R$ 25 mil
O 3º DP de Rio Preto in-

vestiga uma denúncia feita por 
um idoso, de 78 anos, na tarde 
desta quinta-feira, na Central 
de Flagrantes. Ele acusou sua 
diarista de ter furtado R$ 25 
mil. 

Dinheiro
Segundo o aposentado, a 

mulher foi limpar sua casa, no 
bairro Vista Alegre I, e após 

ela ir embora deu pela falta do 
dinheiro, que estava em uma 
gaveta no rack da sala. 

Devolveu parte
Ele alega que ligou para a 

faxineira e ela concordou em 
devolver o valor, mas ao se 
encontrarem entregou apenas 
R$ 5 mil. 

O idoso chamou a Polícia 
Militar. Para os pms, a sus-

peita disse que fez faxina na 
residência da vítima há 15 dias 
e no dia de ontem, que estava 
tudo ocorrendo bem, até que 
ele a acusou de ter furtado R$ 
23 mil e que por esse motivo 
chamou a guarnição. 

A faxineira, apáos a PM 
acionada, negou o furto do 
restante do dinheiro. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE

DE IDOSO

Arquivo DHoje

Divulgação

Os militares en-
traram na casa e 
encontraram um 
revólver da marca 
Taurus, calibre 38, 
com quatro 
cartuchos.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Ladrão é preso por furto
Uma guarnição da Polícia 

Militar surpreendeu, na ma-
nhã desta quinta-feira, 14, no 
bairro Boa Vista, em Rio Preto, 
um ladrão pulando o muro de 
uma casa desabitada. 

Abordagem
O marginal foi abordado e 

dentro da sacola que ele jogou 
no chão tinha dois chuveiros, 
uma torneira e um interfone. 

Confissão
Após confessar que in-

vadiu a residência para fur-
tar algo de valor, o acusado 
foi levado à Central de Fla-
grantes e teve a prisão con-
firmada, sendo encaminha-
do à carceragem local, onde 
aguardará decisão judicial. 
 
C o l a b o r o u  –  S a r a h 
BELLINE

BOA VISTAArquivo DHoje

prietário da marcenaria”. 
Com base nisso o Procon 
juntamente com outras au-
toridades está terminando o 
procedimento criminal e civil 
coletivo buscando empenho 
de bens e imputação de todos 
os crimes contra o proprietá-
rio da empresa. Inclusive com 
a possibilidade de pedido de 
prisão preventiva, todas essas 
providencias vão ser encami-
nhadas ao Poder Judiciário o 
mais breve possível.

O diretor do ór-
gão, Jean Dornelas, 
chegou a realizar 
duas reuniões com 
o advogado e com 
o dono da empresa 
tentando chegar a 
um acordo



  |  A5DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | sábado, 16 de abril de 2022 CIDADES

Posto de Vacinação da Swift abre hoje e amanhã, depois fec ha

Divulgação SMCS

O Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo (TCE-SP) 
atualizou os números envol-
vendo gastos dos municípios 
paulistas no combate a pande-
mia de Covid-19. A atualização 
leva em conta o mês de março. 
Em Rio Preto, neste ano, fo-
ram gastos R$ 12,9 milhões. 
O valor representa R$ 311,59 
por cada caso confirmado no 

R$ 311,59 para cada caso 
confirmado de Covid 

QUANTO CUSTA

Segundo o TCE durante 
todo o mês de março 
foram empenhados pela 
Prefeitura gastos que 
atingiram R$ 10,2 mi

CUSTO GERAL

R$ 12,9 mi
JÁ FORAM gastos este 
ano pela prefeitura com 
combate à pandemia 
e tratamento de pacien-
tes em Rio Preto

munícipio. As despesas re-
presentam 2,29% da receita 
líquida para este ano. 
Segundo o TCE durante todo 
o mês de março foram empe-
nhados pela Prefeitura gastos 
que atingiram R$ 10,2 mi-

lhões, destes R$ 8,5 milhões 
foram liquidados, sendo que 
pouco mais de R$ 7 milhões 
já pagos. Foram R$ 30,6 mil 
pagos por serviços com dis-
pensa de licitação ao longo do 
mês passado. A dispensa de 
processo licitatório é permiti-
da em contratos emergenciais 
de acordo com o que prevê o 
artigo 24, IV, da Lei Federal 
8.666/93 para enfrentamento 
da Covid-19.. 
Nesta semana, pela primeira 

APROVEITE

Posto de Vacinação da 
Swift abre hoje e amanhã

O Posto de Vacinação 
instalado no Complexo 
Swift permanecerá aberto 
até domingo (17). Após a 
data, a imunização contra 
Covid-19 e gripe será feita 
somente nas unidades bá-
sicas de saúde (UBS). 

Na Swift, o horário da 
vacinação é das 8h às 18h, 
sábado e domingo. Ado-
lescentes, adultos e idosos 
podem se imunizar contra 
a covid, enquanto idosos 
e trabalhadores da saúde 
podem se imunizar contra 
a gripe. 

Vai fechar
A partir de segunda-fei-

ra, com os atendimentos 
encerrados na Swift, a va-
cinação contra covid será 
centralizada nas unidades 
de saúde, de segunda a sex-
ta-feira, das 7h30 às 15h. Já 

a da gripe e rotina segue nas 
unidades, de segunda a sex-
ta-feira, das 7h30 às 16h30. 

Todos os idosos e traba-
lhadores da saúde devem 
procurar uma sala de vacina 
para receber a dose contra 
gripe. Já trabalhadores da 
saúde devem apresentar a 
carteirinha de vacinação 
para atualização contra o 
sarampo. Caso já tenha re-
cebido duas doses da vacina 
tríplice viral, não precisará 
receber outra.

Após duas reuniões com 
representantes da saúde e a 
falta de ações concretas para 
amenizar a falta de leitos de 
UTI em Rio Preto, a Câmara 
Municipal começa a fazer 
gestões junto ao governador 
do Estado Rodrigo Garcia 
(PSDB). O vereador e presi-
dente da Comissão Especial da 
Saúde, Celso Peixão (MDB), 
protocolou requerimentos 
cobrando o governo do Estado 
para aumentar a quantidade 
de oferta de leitos hospitalares 

REQUERIMENTOS

Estado é acionado para criar mais leitos
na cidade. 

O documento, encaminha-
do ao governador, lembra da 
necessidade “urgente” de in-
tervenção do Estado buscando 
o aumento da oferta de leitos 
hospitalares, devido ao cresci-
mento expressivo na demanda 
que está sobrecarregando o sis-
tema de saúde do município. 

“A situação chegou a um 
ponto crítico, com demora nos 
atendimentos, transferências 
de pacientes e até chegando 
ao ponto de escolher a prio-
ridade de atendimento para 
transferência, colocando a 
vida de pacientes em risco e 
causando além da sobrecarga 

de trabalho, um temor aos 
profissionais da saúde pela 
demora nestas transferências”, 
afirma Peixão. 

Nas duas reuniões realiza-
das pela Comissão de Saúde, 
na Câmara Municipal, foram 
apontados problemas na pres-
tação de serviços, em especial a 
transferência de pacientes que 
precisam aguardar nas UBS’s e 
UPA’s durante dias até libera-
ção de leitos tanto no Hospital 
de Base como Santa Casa. 

“Ficou claro pelas entida-
des que participaram das duas 
reuniões promovidas pela Co-
missão de Saúde, que a priori-
dade é a criação de novos leitos 

hospitalares para atender a 
alta demanda do município”, 
diz o vereador. 

Procuradoria
Além da cobrança ao go-

vernador Rodrigo Garcia, Pei-
xão também pede em outro 
requerimento encaminhado 
a necessidade da implantação 
de uma Procuradoria Regional 
da Saúde. 

Segundo o vereador du-
rante reunião realizada na se-
gunda-feira, 11, o promotor de 
Justiça Carlos Romani, onde 
abordou sobre a implantação 
da Procuradoria Regional de 
Saúde.

Em Rio Preto, neste ano, foram gastos R$ 12,9 milhões. O valor representa R$ 311,59 por cada caso

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

PAULISTA

Banco do Povo anuncia financiamento 
para empreendedor negativado

O Banco do Povo Paulista 
anunciou mais uma linha de 
crédito para empreendedores 
de Rio Preto. O Limpa Nome 
terá R$ 100 milhões de crédito 
liberado pelo governo do Es-
tado de São Paulo, destinado 
a beneficiários com dívida 
negativada a partir de março 
de 2020. 

“Teremos um limite de ope-
ração de R$ 5 mil por empre-
endedor. Para que o valor seja 
liberado é necessário que o in-
teressado apresente um plano 
de recuperação, já que a linha é 
exclusiva para empreendedores 
com dívida negativada”, expli-
cou o secretário de Desenvol-
vimento e Negócios e Turismo 
Jorge Luis de Souza. 

Para ter direito ao benefício, 
é necessário que o empreen-
dedor apresente certificado de 
conclusão de cursos específicos 
para a linha, com 20 horas-aula 

Divulgação

Divulgação

Requerimento cobra estado sobre falta de leitos em Rio Preto

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

A partir de segun-
da-feira, com os 
atendimentos en-
cerrados na Swift, 
a vacinação contra 
covid será nas uni-
dades de saúde

assistidas, ministradas pelo 
Sebrae-SP ou Aliança Empre-
endedora. Quem já possui con-
trato ativo no Banco do Povo, 
pode solicitar a linha nome 
Limpo, desde que tenha cum-
prido 70% do contrato vigente. 

O valor máximo liberado é 
de R$ 5 mil, com taxa de juros 
de 0% + 1% Taxa de Sustenta-
bilidade do Fundo + Fundo de 
Aval do Estado de São Paulo. 
A carência para pagamento da 
primeira parcela é de seis me-
ses, com prazo de contrato que 
varia de 6 a 24 parcelas. Após a 
liberação do crédito na conta do 
cliente, ele terá até 48h para pa-
gar o boleto e até três dias para 
apresentar o boleto quitado ao 
Banco do Povo.

ENERGIA

CPFL investe R$ 88 mi em melhorias e 
expansão da rede na região

Em 2021, a CPFL Paulista 
investiu R$ 88,1 milhões em 
obras de melhoria, expansão 
e manutenção de redes de 
energia em São José do Rio 
Preto e em outras 27 cidades da 
região. O valor é 35% maior que 
o aportado em 2020 e marca 
investimento recorde já feito 
pela companhia na região. As 
ações executadas fazem parte 
do Plano de Investimentos da 
CPFL. 

Apenas em Rio Preto, a 
companhia investiu R$ 33,3 
milhões durante o ano pas-
sado, sendo R$ 20,1 milhões 
em atendimento ao cliente e 
crescimento do mercado, R$ 
7,2 milhões em manutenção e 
melhoria do sistema elétrico e 

outros R$ 5,9 milhões foram 
destinados a projetos especiais 
de modernização da rede.

Uma das obras de maior 
investimento em andamento 

Arquivo DHoje é a nova subestação de Bady 
Bassitt. A previsão de investi-
mentos é de R$ 27,6 milhões 
incluindo a subestação e as 
novas redes de distribuição 
que partirão dela. Com isso, os 
consumidores deverão ter uma 
rede mais robusta e projetando 
o sistema elétrico do município 
para possíveis crescimentos 
de demanda, especialmente 
a partir da atração de novas 
empresas.

“Os investimentos visam 
atender ao crescimento das 
cidades, além de melhorar o 
serviço para os clientes que já 
atendemos. Temos um plano de 
investimento amplo”, comen-
tou Roberto Sartori, presidente 
da CPFL.

vez desde que os primeiros 
casos foram confirmados em 

março de 2020, a cidade re-
gistrou uma média móvel de 
casos graves e de óbitos pela 
doença abaixo de 1, pratica-
mente zerando os dois índices. 
A média de casos graves está 
em 0,15 por dia e a de óbitos 
em 0,2.  “A queda da média 
móvel de casos graves e óbitos 
reflete esse momento em que a 
pandemia arrefeceu e tende a 
se transformar em uma ende-
mia”, diz o secretário de Saúde 
Aldenis Borim.

Foram R$ 30,6 mil 
pagos por serviços 
com dispensa de li-
citação ao longo de 
março. A dispensa 
de processo licita-
tório é permitida



CIDADES

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

CINCO ESTRELAS 
Pastelaria do Tadau no Mercado Municipal. Elisa, Nelson 
e os três filhos ou melhor as mulheres estrelas e os 
homens astros, nossa gente, nosso orgulho. Todo encan-
to de Elisa Tadau, mãe da renomada arquiteta Veroni-
ca Tadau, prioritários da pastelaria cinco estrelas do 
grã-fino Mercado Municipal de Rio Preto-SP . A famosa 
casa tem mais dois rapazes: um parecidíssimo com o pai 
e o outro com a mãe. Já a verônica herdou o melhor dos 
dois. A pastelaria é ponto de políticos, famosos, artistas 
e colunistas sociais, magistrados. O pastel do mercado e 
tudo que há.

LEMBRANÇA 
Se fosse vivo, Guerino Canola, que foi motorista de táxi 
da Catedral, estaria completando hoje 91 anos. Seu filho 
é sargento da polícia militar. Uma das netas dele é poli-
glota e morou na Europa. A nora Francisca teve comércio 
na cidade, um instituto de beleza ao lado da Santa Casa 
de Rio Preto. Ela tinha muitos clientes árabes. Atualmen-
te, trabalha em uma igreja, distribuindo comida gratuita 
à noite.

APOSENTADORIA 
Lourdes Faleiros, prima da mãe de Eliana Cruz, apo-
sentou-se como modista. Ela trabalhava por amor e no 
anonimato. Lourdes fez curso de corte e costura com a 
mãe de Eliana. Antigamente o curso de corte e costura 
e o curso de engenharia tinham o mesmo nível, pois tão 
difícil como fazer um molde de uma roupa era desenhar 
a planta de um edifício ou uma casa.

HISTÓRIA DE VIDA 
Nos últimos dez anos, Andor Stern, único brasileiro 
sobrevivente do Holocausto, dedicou-se a dar palestras. 
Nos eventos, contava a experiência de ter passado por 
campos de concentração e aconselhava os mais jovens.

ALERTA
Segundo dados divulgados pela administração Nacional 
Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos, a 
quantidade de metano na atmosfera aumentou para um 
nível recorde em todo o mundo em 2021. A NOAA adverte 
para a necessidade de reduzir as emissões do gás.

DESMATAMENTO
Os alertas de desmatamento na Amazônia em março 
deste ano caíram cerca de 15% em relação ao mesmo 
mês de 2021. Os primeiros bateram recorde em alertas 
de devastação no histórico recente dos dados do Inpe 
(instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), não ficando 
muito longe dos 1000 km2 de floresta derrubada.

FAMOSA GRÁVIDA 
Viviane Araújo, aos 46 anos, anunciou que está grávida 
do primeiro filho. A atriz está feliz e confessa que sem-
pre teve vontade de ser mãe.

SUCESSO INTERNACIONAL 
A atriz Bruna Marquezine integrará o elenco do novo 
filme da DC, o ‘Besouro Azul’.  Foram cinco anos de dedi-
cação e realização de testes para seleções de elenco no 
mercado internacional. Bruna é a primeira protagonista 
latino-americana de um filme de super-heróis.

INFLAÇÃO SEM TRÉGUA 
IPCA de março reduz confiança em melhora no ano. 
Mundo teme ação recessiva de bancos centrais.

REVELAÇÃO
A apresentadora Luciana Gimenez usou as suas redes 
sociais para fazer uma revelação. Ela compartilhou com 
os internautas que já viveu relacionamento abusivo. 
Luciana desabafou sobre a situação vivida e afirmou que 
sua vida não é perfeita. 
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A fibromialgia é uma sín-
drome clínica que se mani-
festa como dor no corpo todo, 
principalmente na muscula-
tura. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) a 
doença atinge cerca de 2% da 
população. É o caso da dia-
rista Cristina Solé de Santana 

Rio-pretense supera fibromialgia e 
chega em 7º na Maratona de SP

ESPORTES

Cristina Maniero, de Rio 
Preto, que foi diagnos-
ticada com fibromialgia 
há cerca de 6 anos

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Maniero, de São José do Rio 
Preto, que foi diagnosticada 
com fibromialgia há cerca de 
6 anos e conseguiu minimizar 
as dores através do esporte. 

“Tinha muito dor nas jun-
tas e quando fui no médico ele 
disse que eu precisava perder 
peso e fazer atividades físicas. 
Foi quando comecei a fazer 
corrida, natação e bicicleta. 

De vez em quando ainda sinto 
um desconforto, mas quando 
estou praticando esporte não 
sinto nada”, contou Cristina. 

A rio-pretense contou que 
antes de trabalhar como dia-
rista era recepcionista de hotel 
e que mudou de profissão para 
ter mais tempo para se dedicar 
aos treinos. Ela já foi campeã 
duas vezes da Alcer Cup e neste 

ano disputou a Maratona In-
ternacional de São Paulo pela 
primeira vez. 

“Fiz bastante treinos cor-
rendo em subida para poder 
me adaptar, além de fazer aca-
demia. Eu tive ajuda também 
dos treinadores da Assessoria 
Papamilhas e espero poder 
participar de mais competi-
ções futuramente”, comentou. 

OLÍMPIA

Encerramento dos Jogos de Verão 
premia equipes e atletas campeões

O Ginásio de Esportes 
“Olyntho Zambom” recebeu 
nesta semana as disputas finais 
e a cerimônia de encerramento 
da 12ª edição dos Jogos de 
Verão realizada pela Prefei-
tura de Olímpia, por meio da 
Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude. 

Centenas de atletas e torce-
dores estiveram presentes nas 
quadras de areia do Ginásio, 
prestigiando as modalidades 
e os jogos finais do vôlei de 
praia, futebol de areia e futevô-
lei. O beach tennis e o biribol 
já tinham definido seus cam-
peões nos últimos dias. 

Na modalidade do Biribol, 
levantou taça de campeã a 
equipe olimpiense Amigos do 
Jaime, em torneio realizado 
no domingo (10). No beach 
tennis, a dupla masculina 
vencedora foi Eduardo e Lucas 
e a feminina Simone e Isabela. 

A cerimônia de encerra-
mento e premiação contou 
com a presença do prefeito 
Fernando Cunha, do secretário 

FUTEBOL

da pasta Fernandinho Silva, 
do vereador Sargento Barrera, 
do secretário de Agricultura, 
Comércio e Indústria, Sargen-

to Tarcísio Cândido de Aguiar, 
e do diretor liquidante da 
Prodem, Fabrício Raimundo, 
que entregaram os troféus e 
as medalhas aos vencedores. 

Após as disputas finais, os 
grandes vencedores das mo-
dalidades foram anunciados e 
premiados. No vôlei de praia 
feminino, a campeã foi a dupla 
Jeane e Débora.  No vôlei mas-
culino, quem subiu no lugar 
mais alto do pódio foi a dupla 
Farinha e Juninho. 

Na sequência, as dispu-
tas do futebol de areia e do 

futevôlei também agitaram a 
galera. No futebol, modalidade 
de destaque nos jogos, tanto 
pelo número de times inscritos 
quanto pela participação da 
torcida, a grande final com de-
cisão emocionante nos pênal-
tis, consagrou bicampeã dos 
Jogos de Verão, o A.C. Orion A, 
que empatou em 1x1 no tempo 
normal contra o Meninos da 
Vila. Na disputa nos pênaltis, o 
Orion levou a melhor e venceu 
por 4 x 3 o rival. 

Ainda no futebol, rece-
beu premiação de destaque 
o goleiro menos vazado do 
time Orion, Igor Henrique 
Furquim, e o artilheiro da 
competição, com 15 gols, Hugo 
César Machado Macedo do 
time Paulista Futebol Clube. 

A última modalidade dis-
putada foi o futevôlei, que re-
velou os campeões na categoria 
mista, com Dani e Corujinha e, 
na sequência, os campeões da 
categoria masculina com Gui 
e Coruja. 

A 12º edição dos Jogos de 
Verão reuniu 562 atletas que 
participaram da competição 
em 5 modalidades, divididas 
em 8 categorias.

O Mirassol entra em campo 
neste domingo (17), às 16h, pela 
segunda rodada da Série C do 
Campeonato Brasileiro. Depois 
de uma vitória de virada por 
2 a 1 contra o Ferroviário na 
estreia, o Leão tenta embalar 
na competição nacional contra 
a Aparecidense fora de casa. 

O rival é um velho conheci-
do da equipe mirassolense. Na 
campanha do título da Série D 
em 2020, o Leão conquistou o 
acesso para terceira divisão ao 
eliminar a Aparecidense nas 
quartas de final. O Mirassol 
venceu o primeiro jogo por 2 
a 1 no Maião e decidiu a vaga 

Na Maratona Internacional de São Paulo, Cristina ficou em sétimo lugar na classificação geral do feminino

Encerramento dos Jogos de Verão de Olímpia premia campeões

Cristina ficou em 
sétimo lugar na 
classificação geral 
do feminino. Ela 
percorreu 42 km 
em 3 horas e 30 
minutos
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Da REDAÇÃO

Vinicius LIMA

A 12º edição dos 
Jogos de Verão 
reuniu 562 atletas 
divididos em 
cinco modalidades 
esportivas

Mirassol reencontra rival do acesso 
e tenta embalar na Série C do Brasileiro

em um jogo emocionante em 
Aparecida de Goiânia. Depois 
do time da casa sair na frente, 
o Mirassol ficou um homem a 

menos em campo, mas conse-
guiu a virada e venceu por 3 a 2 
com um gol aos 50 minutos do 
segundo tempo. 

A Aparecidense também 
vem de vitória da primeira ro-
dada depois de ter batido o Ypi-
ranga por 2 a 0 no Rio Grande 
do Sul. O técnico Ricardo Catalá 
ainda aguarda a chegada de pelo 
menos mais seis reforços e acre-
dita deva engrenar após a 4ª 
rodada. Depois da vitória contra 
o Ferroviário, ele afirmou que 
não tinha trabalhado conteú-
dos ofensivos para a estreia e 
que este seria foco durante a 
semana. 

“A equipe se comportou 
bem, já que eu não tinha traba-
lhado nada de conteúdo ofen-
sivo durante a semana, muito 
coisa foi só na conversa. Nos 
conteúdos defensivos, a gente 
foi muito bem nisso”, afirmou 

Mirassol reencontra rival do acesso e tenta embalar na Série C

Foto: Leo Roveroni/Agência Mirassol 



COMPREI PRODUTO NO EXTERIOR, 
TENHO GARANTIA NO BRSIL?

Governador de São Paulo assina 
decreto com mudanças sugeridas 
pelo Procon-SP, Vigilância 
Sanitária e pela APAS; novas 
regras trazem mais segurança ao 
consumidor
Novas regras para venda de carne 
pré-moída por estabelecimentos 
comerciais do Estado de São 
Paulo entraram em vigor com a 
assinatura do Decreto nº 66.634. 
A proposta de mudança foi 
apresentada pelo Procon-SP e 
Vigilância Sanitária a pedido da 
APAS (Associação Paulista de 
Supermercados).
O  decreto autoriza a venda e 

PROPOSTA DO PROCON-SP E 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PARA VENDA DE CARNE PRÉ-MOÍDA 
ENTRA EM VIGOR

Os representantes de empresas 
multinacionais no Brasil devem 
fornecer garantia de conserto de 
produtos defeituosos adquiridos 
no exterior.
Este foi o entendimento firmado 
pela maioria da Quarta Turma 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Os ministros consideraram 
a Panasonic do Brasil Ltda. 
responsável pelo conserto de 
um produto da mesma marca 
comprado nos EUA.
A decisão foi tomada no processo 
movido pelo advogado paulista 
Plínio Gustavo Prado Garcia, que 
comprou uma máquina filmadora 
da marca Panasonic em Miami. O 
equipamento passou a ter defeitos 
técnicos quando o advogado 
chegou ao Brasil.
Acionada a assistência técnica da 
Panasonic brasileira, o advogado 
obteve a seguinte resposta: o 
certificado de garantia do produto 
é válido somente no território 
norte-americano e por isso a 
empresa não está obrigada a 
consertá-lo.
Diante da negativa, Garcia entrou 
com ação de indenização no 
Tribunal de Justiça de São Paulo, 
baseado no Código de Defesa 
do Consumidor (CDC). Segundo 
ele, “a garantia contra defeitos de 
fabricação é garantia do produto 
e não do território onde ele tenha 
sido fabricado ou vendido”. O 
pedido foi negado e ele recorreu 
ao STJ.
Para o relator do processo, 
ministro Aldir Passarinho Júnior, 
não é possível aplicar o CDC 
nacional a um negócio feito no 
exterior. Segundo o ministro, ao 
comprar mercadorias no exterior, 
o turista está “assumindo o risco 
de comprar um equipamento 
sem condições de garantia, ou de 
manutenção dispendiosa”.
O relator, que foi voto vencido, 
entendeu que decisão em favor do 
consumidor, nesse caso, poderia 
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configurar um precedente jurídico 
perigoso. Aldir Passarinho afirmou 
que os produtos contrabandeados 
passariam a ser beneficiados 
automaticamente com a garantia 
de conserto no território nacional.
Para o ministro Cesar Asfor Rocha, 
“as grandes corporações perderam 
a marca da nacionalidade para se 
tornarem empresas mundiais”. 
Por isso, o ministro entendeu que 
a empresa é obrigada a reparar o 
dano sofrido por quem compra 
mercadoria, acreditando na boa 
qualidade que a marca representa.
Os ministros Sálvio de Figueiredo 
e Ruy Rosado de Aguiar 
acompanharam o voto de Asfor 
Rocha, que determinou a aplicação 
do CDC ao negócio firmado nos 
EUA. Para Rosado de Aguiar, 
“se a Panasonic está em todos os 
lugares, ela pode prestar serviços 
em todos os lugares”.

Entendimento SOS Consumidor

Com a constatação do vício/
defeito e a necessidade de 
reparação do produto comprado 
no exterior que, ainda, esteja 
dentro do prazo de garantia, seria 
preciso analisar 3 requisitos:
1. Trata-se de uma marca mundial 
que tenha representante no Brasil.
2. Produto comprado através de 
uma importadora.
3. Não há representante da marca 
no Brasil.
1 - Se a empresa possuir 
representantes no Brasil, o produto 
deve ser reparado pela garantia, 
obedecendo os ditames do Código 
de Defesa do Consumidor, ainda 
que adquirido fora do país.
2 – Se o produto não foi adquirido 
na sua viagem ao exterior e sim 
através de alguma importadora, 
não importaria se o fabricante 
atua ou não no Brasil, o caso 
seria resolvido invocando a 
responsabilidade solidaria, onde a 

OS PROBLEMAS QUE PODEM EXISTIR NA COMPRA DE PRODUTOS 
ELETRÔNICOS FORA DO PAÍS.

estabelece normas de produção 
e de armazenamento, definindo 
prazo de validade, insumos que 
poderão ser utilizados, como deve 
ser a embalagem e rotulagem do 
produto, entre outros.
A assinatura do decreto atualiza a 
antiga regra para venda de carne 
fracionada, um decreto do ano 
de 1978. “Com a evolução da 
tecnologia é possível garantir que 

esse produto seja comercializado 
de acordo com critérios técnicos 
e de segurança sanitária”, 
explica Guilherme Farid, diretor 
executivo do Procon-SP. “A 
mudança traz o benefício de 
que essa prática agora deverá 
obedecer a normas bem 
definidas e que asseguram um 
produto de qualidade e confiável 
ao consumidor”, conclui.

importadora seria responsável por 
providenciar o conserto.
3 – No caso de o produto não 
possuir representantes no Brasil, 
não seria possível aplicar à empresa 
o regramento do nosso Código de 
Defesa do Consumidor, valendo 
as regras do local onde o item foi 
comprado.

Portanto, o fornecedor tem 
compromisso com as regras de 
produção, qualidade, assistência 
técnica e garantia do país onde 
fabrica e vende seu produto, 
normas que, não raras vezes, reflete 
o grau de exigência e a estratificação 
social a ser atingida no mercado.
Finalizando, concluímos que o 
problema está longe de ter um 
entendimento único.
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CAMPANHA SALARIAL II

Negociações dos frentistas 
podem chegar ao final 

As negociações da cam-
panha salarial dos frentistas 
teve um novo capitulo na 
última quarta-feira, dia 13 
com uma reunião com a 
participação de represen-
tantes da Federação dos 
Frentistas do Estado de São 
Paulo e dos 18 sindicatos da 
categoria.

Segundo Antônio Marco 
dos Santos, presidente do 
Sindicato dos Frentistas de 
Rio Preto e região, o debate 
ficou em torno de uma pro-
posta feita pelo patronal 
no que diz respeito a uma 
possível liberação da jorna-
da 12X36 sem regramento 
ou acompanhamento do 
sindicato.  “Chegamos em 
um consenso que vamos 
apresentar um contrapro-

posta para eles (patronal)”, 
destacou Santos. 

Reajuste – no que diz 
respeito ao percentual está 
quase tudo certo para ser 
acordada a reposição de 
100% do INPC (Índice Na-
cional de Preços ao Con-
sumidor) – o sindicalista 
destaca que irão buscar um 
algo melhor para os tra-
balhadores, além de lutar 
pela manutenção de todas 
as cláusulas do Acordo an-
terior e um Tíquete Alimen-
tação de R$ 27,00 por dia 
trabalho.

Expetativa – A data da 
próxima rodada ainda deve 
ser definida nos próximos 
dias, porém deve acontecer 
entre a próxima segunda a 
quarta-feira.

A Convenção Coletiva do 
setor Farmacêutico foi finali-
zada na última terça-feira, dia 
12, no qual o percentual de re-
ajuste acordado foi de 11,73%.

Com o percentual o novo 
piso vai para R$ 1.921,05 em 
empresas com até 100 funcio-
nários e R$ 2.157,48 para em-
presas com mais de 100 traba-
lhadores. Ficou acordado que o 
teto para esse reajuste é de R$ 
9.250,00 e quem recebe acima 
deste valor receberá uma par-
cela fixa de R$ 1.085,03.

Segundo Ilson Martins, 
secretário geral do Sindalquim 
(Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Fabricação 
do Álcool, Químicas e Farma-
cêuticas) a avalição é positiva, 
pois foi conquistado à inflação 
cheia e a manutenção das cláu-
sulas sociais por dois anos, até 

Fechada Convenção do setor Farmacêutico 
 CAMPANHA SALARIAL 

Cláusulas sociais para os 
trabalhadores do setor 
Farmacêutico terão vali-
dade de dois anos 

Sérgio SAMPAIO 
amaralsampaio@hotmail.com

2024.
Ficaram ainda definidos os 

reajustes da PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) e o 
Tíquete Alimentação ou Cesta 
Básica conforma o número de 
funcionários das empresas. 
Empresas até 100 funcionários 
a PLR foi para R$ 1.982,57 e 
o Tíquete ou Cesta para R$ 
300,00 – já as empresas com 
mais de 100 funcionários, PLR 

de R$ 2.750,73 e Tíquete ou 
Cesta de R$ 450,00, sendo que 
o benefício alimentício teve um 
reajuste que variou de 12,5 a 
12,78%.

Auxílio Home Office 
– Uma conquista das negocia-
ções deste ano foi à inclusão da 
Ajuda de Custo de 5% do Piso 
Salarial da categoria para os 
empregados que trabalharem 
3 dias em home office e 2 dias 

Farmacêuticos: são 
cerca de 700 tra-
balhadores em Rio 
Preto e na região 
representados pelo 
Sindalquim

presencial no escritório.
• Empresas com até 

100 empregados: R$ 96,05;
• Empresas com mais 

de  100 empregados:  R$ 
107,87.

Nos próximos dias um bole-
tim informativo contendo todos 
os detalhes da convenção fechada 
será finalizado e entregue na 
base para os trabalhadores nas 
empresas.

REAJUSTE 

11,73%
RETROATIVO -  o 
reajuste será retro-
ativo a data base da 
categoria dia 01º de 
abril 

Convenção aprovada a duas semana foi finalizada nesta semana com a divulgação oficial do INPC do período de 11,73%


