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CAMPANHA EM RIO PRETO

Comércio terá material e ações de 
combate à violência contra mulher
Antes do início da distribuição do material gráfico, foi realizada uma cerimônia na Secretaria da Mulher

NA CÂMARA

Projeto  cria 
multa sonora 
para moto 
barulhenta
A proposta é do vereador 
Robson Ricci (Republi-
canos) e pretende inserir 
novo artigo em lei de ja-
neiro de 2021 que trata 
sobre o código de posturas 
municipais e as medidas de 
polícia administrativa que 
competem a Prefeitura, no 
caso a emissão sonora nos 
espaços públicos.Projeto 
está na pauta da Câmara 
desta terça-feira.
POLÍTICA Pág.3

PAGAMENTO POR
PIX OU CARTÃO
A inscrição para o Enem deste 
ano poderá ser paga por Pix ou 
cartão de crédito, anunciou o 
Ministério da Educação. 
CIDADES  Pág.5

Divulgação SMCS

Rio-pretenses já pagaram mais de R$ 229 mi em impostos
Segundo o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, os rio-pretenses já pagaram este ano até a última 
quarta-feira (4 de maio) mais de R$ 229 milhões em tributos e impostos. O volume representa um aumento aproxi-
mado de 11% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o montante foi de R$ 206 milhões. Segundo o 
Impostômetro, o estado de São Paulo representa sozinho atualmente 37% de toda arrecadação do país.  CIDADES Pág.5

Divulgação

POLÍCIA

Motociclista 
é internado 
no HB após 
acidente

CIDADES Pág.4

AMAMENTAÇÃO

A importância 
do Banco de 
Leite Humano 
para a região
Segundo Priscila Celina 
Bonomo Theodoro, geren-
te do Banco de Leite Hu-
mano de Rio Preto, cerca 
de 120 a 150 crianças são 
benefi ciadas por mês com 
o leite que é obtido na uni-
dade de coleta atualmente.
Celina conta que as quatro 
maternidades do município 
recebem e, assim, atendem 
as necessidades prioritárias 
da cidade e região. Saiba 
mais sobre o serviço. 
CIDADES Pág.8

ITINERANTE

Balcão de 
Empregos 
vai ao João 
Paulo II
Amanhã (9), no Balcão 
de Empregos Itinerante, 
empresas vão realizar en-
trevistas para contratação 
de cozinheira, carpintei-
ro, encanador, pedreiro 
e encarregado de obras.
O serviço móvel da Secre-
taria do Trabalho e do Em-
prego de Rio Preto estará 
no CRAS João Paulo II, 
das 9h30 às 16h. A ativida-
de faz parte da programa-
ção Maio do Trabalhador.
CIDADES Pág.5

EDUCAÇÃO

Parceria cria 
aula de robótica 
para alunos
de Rio Preto
Uma parceria entre a Pre-
feitura de Rio Preto, por 
meio da secretaria de Edu-
cação e o Instituto Federal 
de São Paulo, permitirá que 
75 alunos do 8° e 9° ano 
do Ensino Fundamental, 
façam aulas de robótica, 
com objetivo do desenvolvi-
mento do raciocínio lógico, 
através de programações de 
robótica e jogos digitais. 
CIDADES Pág.6

A campanha permanente 
Sinal Vermelho, que é uma 
ferramenta de combate à 
violência contra a mulher, 
ganhou uma ação de peso 
em Rio Preto: a Secretaria 
da Mulher, Pessoa com 
Deficiência e Igualdade 
Racial começou a afixar 
cartazes sobre a iniciati-
va em estabelecimentos 
comerciais da cidade. O 
primeiro local a receber o 
cartaz foi uma farmácia. 
Na última semana, comer-
ciantes também receberam 
orientações da Vara de Vio-
lência Doméstica e Fami-
liar Contra a Mulher sobre 
como proceder e atender a 
mulher que faz a denúncia.
CIDADES Pág.6

ESPAÇOS

Proibição de 
arquitetura 
hostil é votada
na Câmara
Tema inovador na Câmara 
de Rio Preto será analisado 
pelo mérito o projeto que 
proíbe na cidade o emprego 
de técnicas de arquitetura 
hostil em espaços livres e de 
uso público com objetivo de 
impedir a permanência de 
pessoas em situação de rua.
POLÍTICA  Pág.3

Cartazes da campanha Sinal Vermelho, que é uma ferramenta de combate à violência contra a mulher, são distribuídos no comércio

AMANHÃ

Vacinação 
contra gripe 
insere novos 
grupos
A partir da próxima segun-
da-feira, 9, a Campanha 
de Vacinação contra Gripe 
incluirá novos grupos: 
professores, pessoas com 
comorbidades e defi ciên-
cias e indígenas. Os ou-
tros grupos já incluídos 
na campanha – idosos, 
trabalhadores da saúde, 
crianças de seis meses a 
menores de cinco anos, 
gestantes e puérperas – 
continuam recebendo a 
dose. CIDADES Pág.5 Campanha de Vacinação contra Gripe inclui novos grupos

Divulgação

Divulgação
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Após muitos anos sem uma 
perspectiva promissora, o setor 
sucroenergético brasileiro expe-
rimentou, a partir da safra 19/20, 
uma sequência de três bons anos, 
ao menos em termos de preço. 
Após um crescimento real da 
ordem de 14% na safra 18/19, a 
dívida total do setor se manteve 
estável em 19/20 e caiu cerca 
de 22% em 20/21. Os balanços 
da safra 21/22 estão saindo do 
forno, mas devem apresentar 
resultados bastante heterogêne-
os entre as empresas, em função 
da quebra de safra de cada uni-
dade produtora e da política de 
hedge adotada por cada grupo 
econômico. 

Em relação à quebra de safra, 
enquanto os dados da Unica 
mostram uma queda de 14,69% 
(em ATR), temos observado uni-
dades com apenas 5%, enquanto 
outras chegam a apresentar 
perdas de até 30%. Já no que diz 
respeito ao hedge, muitas empre-
sas travaram, antecipadamente, 
seus preços de açúcar em cerca 
de R$ 1.500,00 por tonelada, 
mas o preço chegou a bater acima 
de R$ 2.000,00, beneficiando 
as empresas que não se haviam 
protegido. 

Nesse caso, diga-se, pura 
sorte de quem não fez o que 
deveria ter sido feito. Isso tudo 

 Grau de Endividamento x Novos
Horizontes de preços de matéria prima
Manoel Pereira de Queiroz Considerando que cerca de 70% dos cus-

tos de uma usina estão na área agrícola, 
é lá que se podem obter os melhores ga-
nhos, seja por aumento de produtividade

posto, considerando o aumento 
de custos dos insumos, que já 
teve impactos nessa última safra, 
e o aumento da Selic, a partir de 
meados de 2021, torna bastante 
desafi ador estimarmos o nível de 
dívida das empresas e do setor 
como um todo no atual momento, 
sem termos acesso aos balanços 
fechados da safra. 

Se já é difícil estabelecermos o 
presente, pior ainda é traçarmos 
cenários futuros. Apenas para 
citar alguns exemplos, cloreto 
de potássio saiu de 400 dólares 
por tonelada, no início de 2021, 
para cerca de 1.200 hoje; ureia, 
de 350 dólares para próximo de 
900; e superfosfato triplo, de 450 
para 800 dólares a tonelada. Isso 
tudo sem contar o preço do óleo 
diesel, que acumula mais de 55% 
de aumento desde o início da úl-
tima safra. Ou seja, o cenário será 
desafi ador, embora a perspectiva 
seja de preços fi rmes de açúcar e 
etanol. 

Por outro lado, como tenho 
insistido há vários anos, o setor 
é muito heterogêneo em vários 
aspectos. Apenas para se ter 
uma ideia, em um levantamento 
com 162 unidades produtoras, 
o CTC encontrou resultados de 
produtividade (safra 20/21) que 
vão de 16,19 toneladas de ATR 
por hectare até 4,01. Do ponto de 
vista financeiro, alguns grupos 
possuem dívida líquida menor que 
50 reais por tonelada, enquanto 
outros superam os 250. Um cená-
rio desafi ador, seja de clima, seja 
de preço ou de custo, afetará dife-
rentemente cada uma das usinas. 
Usando um exemplo do passado, 
após o período de congelamento 
de preços da gasolina em meados 

da última década, várias usinas 
se tornaram insolventes, algumas 
sendo inclusive forçadas a pedir 
recuperação judicial, enquanto 
outras, além de passarem incó-
lumes, aumentaram sua moagem 
incorporando canavial delas. É, 
portanto, mais importante fazer 
primeiro a lição de casa, inde-
pendentemente da adversidade 
do momento.

Essa lição tem dois pilares 
fundamentais: redução de custos 
e gestão fi nanceira. Em um setor 
de commodities, onde não se con-
trola o preço, a redução de custos é 
a principal forma de se aumentar 
ou preservar a geração de caixa. 
Considerando que cerca de 70% 
dos custos de uma usina estão na 
área agrícola, é lá que se podem 
obter os melhores ganhos, seja por 
aumento de produtividade, seja 
por diminuição de desperdício. 

Nesse campo, as notícias não 
podiam ser melhores: é profícua a 
quantidade de soluções que vem 
sendo gerada nesse sentido, desde 
técnicas de manejo, como a meio-
si, ao uso de tecnologia, algumas 
delas de adoção relativamente 
simples e barata, como uso de 
sistema para monitoramento de 
frota, com redução impressionan-
te do número de máquinas usadas 
na operação, ou o uso de drones 
para controle biológico de pragas.

Já sob o aspecto fi nanceiro, o 
ponto mais importante é o contro-
le da liquidez, que se faz tomando 
dívida em prazos condizentes com 
o ciclo de investimentos da empre-
sa e mantendo um forte colchão 
de caixa. Em relação ao ciclo de 
investimentos, vale lembrar que 
o principal CAPEX recorrente do 
setor é a renovação de canavial, 

que demora, no mínimo, 12 me-
ses para ser colhido e permanece 
sendo colhido por cinco ou seis 
anos. Em relação ao caixa, há 
sempre quem questione o custo 
de carregar uma posição elevada, 
recebendo remuneração inferior 
ao que paga na dívida. 

É verdade, carregar caixa re-
almente custa caro, mas aumenta 
o poder de barganha e torna a 
empresa mais fácil de administrar. 
Não à toa, empresas de primeirís-
sima linha não veem qualquer 
incômodo em carregar um caixa 
expressivo. Veja alguns exemplos 
de companhias abertas em 31 de 
dezembro no ano passado: Bra-
silagro, caixa de R$ 563 milhões, 
equivalente a 1,13 vez sua dívida 
financeira de curto prazo; São 
Martinho, caixa de R$ 1,5 bilhão, 
2,23 vezes; Suzano, caixa de R$ 
5,2 bilhões, 2,79 vezes. 

Alguns fatos nos levam a crer 
que há novamente um ambiente 
bastante propício para o setor su-
croenergético nos próximos anos: 
uma retomada forte da “onda” 
ESG no mundo, dando impulso a 
uma possível nova onda de comer-
cialização de créditos de carbono; 
a admissão por parte de algumas 
montadoras de automóveis de que 
a solução para descarbonização 
de alguns países, como o Brasil, 
passa pelo biocombustível e não 
somente pela eletrifi cação plug-in; 
o potencial do biogás e do biome-
tano, agregando valor à produção; 
a possibilidade de viabilização de 
tecnologias disruptivas, como o 
plantio de cana via “semente”. 
Aquelas empresas que, nos últi-
mos três anos, conseguiram re-
duzir seu endividamento, ajustar 
sua liquidez e adequar seu custo 
de produção vão, com certeza, 
conseguir surfar nessa nova onda. 

*Manoel Pereira de Quei-
roz é Superintendente de 
Agronegócio do Banco Alfa e 
membro do Conselho Supe-
rior do Agronegócio da FIESP

APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR, PARA O QR-CODE

Receba no� cias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

Biotensegridade :  Uma  
nova revolução  sobre  o 

movimento humano

Biotensegridade é o 
equilíbrio do ser! A origem 
da palavra vem de BIO = 
VIDA + TENSEGRIDA-
DE = TENSÃO E COM-
PRESSÃO EQUILIBRADA.
Tensegridade , segundo 
Fuller, é a “base estrutural 
da natureza, capaz de, com 
um mínimo de elementos, 
formar uma estrutura forte”.
Seria uma interligação de 
forças contrárias que tra-
balham unidas e chegam 
a um objetivo favorável .
A tensegridade ou integrida-
de tensional é uma proprie-
dade da física que se aplica 
em materiais cujos com-
ponentes usam da tração 
e da compressão de forma 
a proporcionar- lhes esta-
bilidade e resistência. Em 
linhas gerais esse conceito 
é descrito por uma rela-
ção entre forças contrárias, 
onde a tração é contínua e 
a compressão descontínua

O que é tensegrida-
de muscular ou em 
seres humanos ?
 Pode ser aplicado quan-
do  correlacionamos a in-
teração entre músculos e 
ossos onde os músculos 
atuam numa tração contí-
nua e os ossos atuam numa 
compressão descontínua 
dando estabilidade estática 
e dinâmica às partes do 
corpo e ao movimento.
 Se essa interação não for 
harmoniosa, algum tipo de 
lesão pode  ser desenvolvida  
a curto ou longo prazo, cau-
sando alterações posturais.
Para MAGEE (1977) e KE-
NDALL (1995) uma boa 
postura é definida como 
sendo uma posição onde o 
mínimo de esforço é aplica-
do em cada articulação, ou 
seja, a atividade muscular 
necessária para manter o 
posicionamento é mínima, 
assim a integridade tensio-
nal da musculatura é muito 
importante, pois sendo os 
músculos estruturas que 
tracionam – se em sentidos 
opostos para manter um 
correto alinhamento postu-
ral e uma descarga de peso 
neutro nas articulações, 
qualquer tensão desigual 
pode causar alterações pos-

turais e  sobrecarga mecâni-
ca nas estruturas tendino-
sas, ligamentares e ósseas.
O profissional estará apto 
para trabalhar com a ten-
segridade através dos exer-
cícios em geral , quando 
tiver  conceitos técnicos   de 
cinesiologia, biomecâni-
ca e alinhamento postural.
Um método que tem des-
pontado à frente de qual-
quer outra atividade pelo 
seus princípios e conceitos 
é o Pilates , pois tem como  
princípio o alinhamento 
total do corpo e a execução 
controlada do movimen-
to , proporcionando  uma 
melhor atividade dos mús-
culos  profundos que parti-
cipam  na estabilidade arti-
cular, tornando o movimen-
to congruente e eficiente.
Além do Pilates as  práti-
cas que tem como objetivo 
equilibrar a estrutura do 
corpo, através da abordagem 
fascial manual e do movi-
mento, podem influenciar 
o crescimento e a diferen-
ciação celular, e  até mesmo 
a resposta de células imu-
nológicas, que são essen-
ciais para a saúde humana. 
Os exercícios possíveis  são 
diversos e a forma de aplicá-
-los  nos permitem analisar 
os movimentos articulares 
nos planos anatômicos, en-
tender de que forma as estru-
turas do corpo respondem à 
aplicação cargas mecânicas e 
de que forma as forças atuam 
e modificam o movimento 
humano e considerar  qual-
quer alteração da postura 
qualquer assimetria entre 
os segmentos corporais.
O corpo deve ser visto  holis-
ticamente, isto é  com uma 
visão integral e um entendi-
mento geral do todo .

*Dra Silvia Batista , 
mestre  , fi sioterapeuta 
, prof de educação física 
, empresaria da saúde 
, mestre  internacional 
em nutrição .Gestora do 
projeto Escola da vida 
natural e automasagem 
3D Nano .Contato : sil-
viafi sioterapia@icloud.
com 

 Instagram :
 Dra Silvia Batista

SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
fisioterapiasilvia@icloud.com

Seis anos como “mãe pâncreas”

Existe um ditado popular 
que fala que “ser mãe é ter um 
coração batendo fora do peito 

ARTIGO

ARTIGO

Flávia Mosimann pra sempre”. Para nós, mães-
-pâncreas, além do coração extra, 
temos também um pâncreas 
preguiçoso que precisa de uma 
ajudinha.

O termo curioso é utilizado 
para se referir às mulheres que, 
além de lidar com os desafi os da 
maternidade, também precisam 
desempenhar a função do órgão 
por seus fi lhos com diabetes tipo 
1. Essa doença crônica é geral-
mente diagnosticada na infância 
ou adolescência e ocorre quando 
o pâncreas não produz insulina 
sufi ciente, o que exige um trata-
mento com uso diário de insulina 
e/ou outros medicamentos para 
controlar a glicose no sangue.

E foi assim que explicamos ao 
Christian, em seus recém comple-
tados 6 anos, o que era a doença: 
“você tem um pâncreas pregui-
çoso que precisa de uma energia 
extra pra funcionar direitinho”.

“Eu tô doente, mãe?”, per-
guntou ele.

“Não, filho. Comendo di-
reitinho, praticando esportes e 
tomando a “energia extra”, fi ca 
tudo bem!”, respondi.

Confesso que receber a notícia 
não foi fácil. Há um processo na-
tural de negação, de não entender 
bem o porquê de aquilo estar 
acontecendo. Nesse momento, a 
ajuda dos profi ssionais de saúde 
foi fundamental.

Tivemos o acompanhamento 
de uma equipe multidisciplinar 
composta por enfermeira espe-
cialista, psicóloga, nutricionista e 

uma médica, que nos auxiliaram 
demais, especialmente, no mo-
mento em que recebi o diagnós-
tico do meu fi lho.

Desde então, lá se vão quase 6 
anos como mãe-pâncreas. Percebi 
que parte dessa energia extra que 
ele precisava não viria somente 
da insulina, mas, essencialmente, 
dos cuidados e monitoramento 
constantes que são necessários 
para que ele possa viver, crescer 
e se desenvolver como qualquer 
outra criança de sua idade.

Isso faz toda a diferença quan-
do a gente vai encarar o diabetes, 
quando a criança vai, e também 
como iremos passar isso para 
criança. Medir a glicemia, trocar 
sensores, calcular carboidrato, se 
sentir culpada quando dá tudo er-
rado, se sentir a Mulher-Maravi-
lha quando dá tudo certo, defi nir 
doses, acordar de madrugada, se 
sentir cansada, não demonstrar 
que está cansada...

Mas, sobretudo, ser mãe. E 
apenas mãe. Olhar para o Chris-
tian e vê-lo além do pâncreas, 
além dos gráfi cos. Fazer de tudo 
para poder ver aquele sorriso 
gostoso após uma aplicação de 
insulina. Conversar sobre as cor-
ridas de kart enquanto trocamos 
os sensores, e ensinar e aprender 
com ele.

É indescritível a sensação 

de vê-lo crescer com autonomia 
e decidindo comigo que doses 
aplicar. Observar que, aos pou-
cos, assim como todos os fi lhos, 
ele vai precisando um pouquinho 
menos da mamãe.

O importante é que o Chris-
tian sabe que tem responsa-
bilidades e que acaba sendo 
inspiração para outras pessoas. 
Ele é uma espécie de embaixador 
infanto-juvenil para os cuidados 
com diabetes nesta fase que é 
crucial para defi nir como será a 
saúde como adultos no futuro. 
Isso o ajuda a mostrar como uma 
criança supera seus desafios e 
não coloca limites nos seus so-
nhos apesar do diabetes, e ainda 
levanta uma questão importante: 
você pode realizar tudo e, acima 
de tudo, tem apoio e suporte para 
correr atrás de seus sonhos.

Criamos nossos filhos para 
o mundo, mas mantemos por 
perto aquele docinho em caso de 
hipoglicemia.

* Flávia Mosimann é mãe 
de Christian Mosimann, 
piloto de kart patrocinado 
pela Novo Nordisk, atual 
campeão na categoria Cade-
te e embaixador do esporte 
pela Sociedade Brasileira 
de Diabetes. Christian tem 
diabetes tipo 1.
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Política Fortes chuvas
Aumentou para 22 o número de muni-
cípios de Santa Catarina que se encon-
tram em situação de emergência .

Petrobras
O presidente da Petrobras, José Mauro 
Ferreira Coelho, disse  que não há relação 
entre lucro e o reajuste dos combustíveis

Doação de área para construção de Hospital será votada

Projeto de lei complementar 
que proíbe motocicletas de uti-
lizar escapamentos que emitam 
ruídos excessivos que pertur-
bem o sossego público está na 
pauta de votações da sessão 
de terça-feira, 10. A proposta é 
do vereador Robson Ricci (Re-
publicanos) e pretende inserir 
novo artigo em lei de janeiro de 

Câmara discute projeto que multa 
escapamento barulhento de motos

SESSÃO DE TERÇA

A proposta entra pela pri-
meira vez na pauta e 
será analisada em 
primeira discussão

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

2021 que trata sobre o código 
de posturas municipais e as 
medidas de polícia administra-
tiva que competem a Prefeitura, 
no caso a emissão sonora nos 
espaços públicos. 

Consta no projeto que a 
multa prevista, segundo o 
Código de Posturas, seria de 
20 UFM, o equivalente a R$ 
1.205,80. 

O novo texto da lei, caso 

o projeto seja aprovado, de-
termina que “Art. 55-A Fica 
proibida a emissão de ruídos 
em desacordo com as normas e 
condições estabelecidas nesta 
Lei ou legislação especifi ca, por 
escapamento ou outro compo-
nente de motocicleta, quadri-
ciclo, motoneta, ciclomotor e 
bicicleta motorizada. Parágrafo 
único. Os procedimentos de 
medição devem seguir o esta-

belecido pela NBR 9714:2000 
e suas atualizações. (NR)” 

Ricci alega que motociclistas 
têm utilizado um tipo de esca-
pamento que “gera desconforto 
e incomodo aos idosos, pessoas 
acamadas, crianças de colo e 
bebês que prezam pela garantia 
de sossego e conforto de seus la-
res, em momentos de interação 
familiar”.  A proposta será ana-
lisada em primeira discussão. 

MOBILIDADE

Projeto que proíbe arquitetura hostil em 
Rio Preto será analisado definitivamente

Tema inovador na Câmara 
de Rio Preto será analisado 
pelo mérito o projeto que pro-
íbe na cidade o emprego de 
técnicas de arquitetura hostil 
em espaços livres e de uso pú-
blico com objetivo de impedir 
a permanência de pessoas em 
situação de rua. 

São, na prática, a constru-
ção de bancos ondulados ou 
lanças de ferro em muretas, 

ELEIÇÕES

PT lança pré-candidatura 
de Lula à presidência com 
Alckmin como vice

O PT lançou ofi cialmente 
hoje (7) a pré-candidatura 
de Luiz Inácio Lula da Silva 
com o ex-governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), 
como vice, para concorrer 
à Presidência da República 
nas eleições de 2022. Além 
de Alckmin, que participou 
virtualmente por estar com 
covid-19, estiveram presentes 
lideranças dos partidos que 
apoiam a candidatura, como 
PCdoB, Solidariedade, PSOL, 
PV e Rede, além de centrais 
sindicais, movimentos sociais, 

que impossibilitam a perma-
nência de pessoas. A proposta 
será agora discutida quanto 
ao mérito e caso tenha nova 
aprovação segue para análise 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB). 

De autoria do vereador 
João Paulo Rillo (Psol) o pro-
jeto acabou recebendo uma 
emenda que foi aprovada pelos 
vereadores. Ela determina que 
a Prefeitura tomará as medidas 
necessárias e cabíveis para que 

estabelecimentos particulares 
promovam também a remoção 
da arquitetura hostil dos espa-
ços no prazo de 30 dias após 
a publicação da lei. A multa 
estipulada pelo projeto chega 
a R$ 3,4 mil. 

O vereador Anderson Bran-
co (PL) foi o único a votar 
contra na sessão ocorrida no 
dia 19 de abril. Ele alegou que 
Rio Preto não tem este tipo de 
arquitetura e, disse, que cabe 
a Secretaria de Assistência 
Social amparar as pessoas em 
situação de rua. 

“Não tem em nenhum lu-
gar, não estou sabendo. Temos 
outras formas de cuidar desta 
situação junto a Secretaria da 
Assistência, os Cras. Muitos 
moradores não querem sair 
desta vida”, disse. 

O autor, João Paulo, lem-
brou que a prática é um méto-
do de exclusão social. “Temos 
de incluir as pessoas”.

artistas, influenciadores e a 
militância dos partidos. O 
movimento foi denominado 
Vamos Juntos Pelo Brasil.

Consta no projeto que a multa prevista seria de 20 UFM, o equivalente a R$ 1.205,80

Projeto que proíbe arquitetura hostil em Rio Preto será analisado

MULTA DE

R$ 3,4 MIL
ÉR PRPOPOSTA NO 
projeto para que áreas 
privadas também se 
adequem á legislação 
se aprovada

Consta no pro-
jeto que a multa 
prevista, segundo 
o Código de Pos-
turas, seria de 20 
UFM, o equivalente 
a R$ 1.205,80

Agência Brasil

TÍTULO

Voto em trânsito para quem não  transferiu

Para quem perdeu o prazo 
para transferir o título de eleitor 
de cidade e ainda assim não quer 
abrir mão de votar, a Justiça 
Eleitoral ainda oferece como 
opção o voto em trânsito, que é 
um direito previsto no Código 
Eleitoral (Lei nº 4.737/1965).

Ainda assim, é preciso ter 
cuidado, pois também há um 
prazo para solicitar o voto em 
trânsito, que vai de 12 de julho 
a 18 de agosto. Antes de tudo, é 
preciso saber se há alguma pen-
dência em relação ao seu título 
de eleitor. A situação atual do 
documento pode ser conferida 
no portal da Justiça Eleitoral.

Apenas quem estiver com a 

situação toda em ordem poderá 
votar em trânsito, uma vez que 
o cadastro do eleitorado já foi 
fechado, e assim não é mais 

possível resolver nenhuma pen-
dência relativa ao título, como 
multas ou faltas não justifi cadas, 
por exemplo.

Caso esteja tudo certo, será 
necessário também já indicar 
em qual cidade o eleitor estará 
no dia da votação.

O Tribunal Regional Eleitora 
(TRE) de cada UF deverá divul-
gar, com antecedência, todas as 
seções eleitorais em que haverá 
voto em trânsito. Vale lembrar que 
a modalidade só é disponibilizada 
em municípios com mais de 100 
mil habitantes, além das capitais.

Feita a inscrição, quem estiver 
na mesma unidade da federação 
(UF) de seu domicílio eleitoral 
poderá votar para os cargos de 
presidente, governador, senador e 
deputados federal e estadual. Já 
quem estiver, no dia da votação, 
fora da UF do seu domicílio elei-
toral poderá votar somente para 
presidente.

Agência Brasil

Agência Brasil

Após ter sido aprovado 
quanto a legalidade, o projeto 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que concede área do 
munícipio a Secretaria de Esta-
do da Saúde para ser construído 
o futuro Hospital Veterinário 
de Rio Preto, retorna à pauta 
de votação de terça-feira, 10. 

A proposta foi aprovada 
por unanimidade, com 17 vo-
tos dos vereadores, durante 
análise quando a legalidade. 
Caso seja novamente aprovada, 
segue para sanção de Edinho.

A área total do imóvel público 
que será concedida ao Estado é 
de 2,7 mil metros quadrados e 
está situada no Rua Santina Fi-
gliadi Ceccato em confrontação 
com a Rua Abla Calil Muanis, 
no bairro Vila Itália. 

Segundo Edinho a conces-
são da área a Saúde do Estado 
tem único objetivo da “cons-
trução e instalação de uma 
Clínica Veterinária destinada 
ao atendimento gratuito em 
prol de animais domésticos 
(cães e gatos) do Município e 
Região”, afi rma. Na sessão que 
aprovou a legalidade, a verea-
dora Claudia de Giuli (MDB), 
defensora das causas animais 
destacou que o hospital para 
animais é uma luta antiga e 
que foi possível graças a gestões 

ANIMAIS

Doação de área para Hospital 
Veterinário retorna à pauta

feitas junto ao governo de João 
Doria (PSDB). “Tão sonhado 
Hospital Veterinário. Conse-
gui trazer para a cidade. Que 
torne o mais rápido possível 
esta construção para atender a 
nossa população”, disse. 

Paulo Pauléra (PP) destacou 
no momento de seu voto que 
os custos para atendimentos 
médicos veterinários são ele-
vados. “Importante aprovação. 
Hospital público onde pessoas 
não tem condições de tratar um 
animal, fazer uma cirurgia”, 
afi rmou. 

A implantação dos hospitais 
veterinários foi anunciada pelo 
então governador João Doria 
(PSDB) no fi m do ano passado. 
O prefeito Edinho garantiu que 
os atendimentos serão gratui-
tos para atendimento de cães e 
gatos. Ao todo Doria anunciou 
a criação de oito hospitais ve-
terinários no Estado, além das 
duas clínicas pets que estão em 
construção em Votuporanga e 
Araçatuba. 

Custo
As dez unidades públicas 

para consultas, exames e ci-
rurgias de cães e gatos serão 
construídas ao custo total de 
R$ 50 milhões, pelo programa 
estadual Meu Pet, em parceria 
com as prefeituras. Os hospitais 
custarão R$ 5 milhões cada um 
para construção do prédio, em 
espaços que deverão ser cedi-
dos pelas prefeituras, e aquisi-
ção de equipamentos. As unida-
des, de acordo com o anúncio, 
contarão com salas cirúrgicas, 
medicação e internação. 

A Prefeitura será a res-
ponsável pela contratação de 
profissionais, como também 
pelo custeio das atividades 
assistenciais.

Após ter sido apro-
vado quanto a le-
galidade, o projeto 
do prefeito Edinho 
Araújo retorna à 
pauta para votação 
final

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Agência Brasil
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CIDADES Fábrica fechada
A montadora Caoa Chery comunicou, 
nesta quinta-feira (5), que vai fechar a 
fábrica de Jacareí e demitir 480

Guerra nuclear
A Rússia não usará armas nucleares na 
Ucrânia, disse o porta-voz do Ministério 
das Relações Exteriores, Alexei Zaitsev.

Um VW Gol, dirigido por 
um motorista, de 26 anos, e 
ocupado por mais quatro pes-
soas, capotou na madrugada 
deste sábado, 7, na avenida 
Alfredo Teodoro de Oliveira, 
no Jardim das Oliveiras, na 
Região Norte de Rio Preto, 
após o veículo ter sido ‘fecha-
do’ por um Fiat Doblo que seria 
conduzido por um estrangeiro. 

Um dos passageiros foi 
levado em estado grave pelo 
Samu para o Hospital de Base. 
Os outros acompanhantes 

fugiram antes da chegada da 
Polícia Militar. 

À guarnição, o condutor, 
que aparentava estar embria-
gado e não é habilitado, disse 
que transitava pela via quando 
o outro veículo fez uma ultra-
passagem forçada, bloqueando 
a sua frente. Houve a colisão 
e o motorista do utilitário foi 

Avenidas de Rio Preto registram 
acidentes com capotamento e vítimas

TRÂNSITO VIOLENTO

Umd eles foi no cruza-
mento das avenidas Al-
berto Andaló com a Adhe-
mar Pereira de Barros

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Já são 25 
mortos na 
explosão de 
em Havana

embora sem prestar socorro. 
Uma porção de maconha 

foi apreendida dentro do Gol, 
cujo condutor alegou desco-
nhecer a procedência. Ele fez 
o teste do bafômetro que deu 
positivo e coletou amostra de 
sangue para constatação de 
embriaguez. 

Após ser ouvido no Plantão, 
o condutor foi liberado e o 
caso, registrado como fuga de 
local de acidente, embriaguez 
ao volante. drogas para consu-
mo pessoal sem autorização, 

capotamento, lesão corporal 
culposa na direção de veículo 
automotor e dirigir sem per-
missão ou habilitação, segue 
sendo investigado pelo 4° DP. 

Moto
Um acidente entre uma 

Yamaha YS 150 Fazer e um 
Fiat Linea, no cruzamento das 
avenidas Alberto Andaló com 
a Adhemar Pereira de Bar-
ros, no fi nal da manhã desta 
sexta-feira, 6, deixou o piloto 
com fratura exposta na perna 

As autoridades cubanas 
elevaram hoje para para 
25 o número de mortos na 
forte explosão que ocorreu 
na sexta-feira num hotel de 
luxo no centro histórico da 
capital cubana. 

Em entrevista à Televisão 
Cubana (TVC), o coordena-
dor do Governo de Hava-
na, Orestes Llanes Mestre, 
disse que durante a noite 
foram recuperados mais 
três corpos dos 22 até então 
localizados. O Ministério 
das Relações Exteriores de 
Espanha anunciou, por sua 
vez, que entre os mortos está 
um cidadão espanhol, mas 
as autoridades cubanas não 
divulgaram ainda informa-
ções sobre os mortos.  Llanes 
não deu novas informações 
sobre os feridos, que na úl-
tima contagem, sexta-feira, 
eram 64, entre os quais 50 
adultos (18 graves e críticos) 
e 14 menores (três críticos e 
dois graves).

Ao longo da noite, os 
trabalhos de remoção de 
entulhos e de resgate conti-
nuaram no local do acidente, 
rodeadas por fortes medidas 
de segurança face ao risco de 
desabamentos.

VÍTIMA TEM

25
ANOS E TEVE fratura 
exposta em uma das 
pernas ficando 
internada sob 
observação no HB

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital de Base, onde ficou internado

Gilmar Aparecido do Nas-
cimento, 58, morreu na ma-
drugada deste sábado, 7, no 
Hospital de Base de Rio Preto, 
onde deu entrada na última 
quarta-feira. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, ele veio transfe-
rido de Fernandópolis, onde 
foi vítima de um acidente de 
trânsito envolvendo uma mo-
tocicleta e uma caminhonete. 

O paciente recebeu os 

Motociclista morre 
após 3 dias internado

OCORRÊNCIAS

Ele veio transferido de 
Fernandópolis, onde foi 
vítima de um acidente 
de trânsito envolvendo 
uma aminhonete

primeiros socorros na UPA 
daquele município, sendo 
transferido para a Santa Casa 
fernandopolense, sendo re-
movido, posteriormente, com 
traumatismo craniano ao HB. 
As causas do acidente seguem 
sendo investigadas pela Polí-
cia Civil. 

Um morador do Residen-
cial Machado, em Rio Preto, 

teve a Honda CG 150 Fan, de 
cor vermelha, furtada por um 
falso comprador, às 17h40 
desta sexta-feira, 6. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima, de 25 
anos, anunciou o veículo no 
Facebook e um homem entrou 
em contato pelo WhatsApp 
falando que estava interessado 
em comprar. 

O jovem combinou hora e 
local para mostrar a Honda 
ao desconhecido. O criminoso, 
de cor branca, aparentando 30 
anos, barbudo e com aproxi-
madamente 1,75 m de altura, 
apareceu e pediu para dar uma 
volta e testar a moto.

A vítima concordou e o 
marginal desapareceu com o 
veículo. 

VITIMAS

Polícia registra três 
golpes por PIX e cartão

Depois de receber uma 
oferta de empréstimo con-
signado pelo WhatsApp, um 
rio-pretense, de 29 anos, 
caiu num golpe de esteliona-
to e perdeu R$ 1,7 mil. 

Conforme o boletim de 
ocorrência, uma falsa aten-
dente propôs uma linha 
de crédito de R$ 20 mil à 
vítima, que fez um cadastro 
e passou dados de identifi -
cação pessoal. 

Em seguida, a criminosa 
disse que seria preciso pagar 
o seguro do empréstimo 
bancário. O rio-pretense fez 
a transferência solicitada 
para conta indicada pela 
estelionatária. 

Após o pagamento, a gol-
pista deixou de responder 
para a vítima, que procurou 
o Plantão na noite desta 
sexta-feira, 6, para registrar 
queixa.

R$ 4,4 mil
 Um jovem, de 20 anos, 

perdeu R$ 4,4 mil, na noite 
desta sexta-feira, 6, ao ten-
tar comprar uma motocicle-
ta cujo anúncio foi clonado e 
postado no Facebook. 

No Plantão, ele contou 
à polícia que se interessou 
pela Honda CG 150 e passou 

a negociar com o criminoso, 
que disse que o veículo era 
de seu primo, o qual lhe de-
via dinheiro, e por isso não 
deveria falar com ele sobre 
o valor negociado. 

A vítima foi até a casa do 
verdadeiro dono, de 36 anos, 
que tinha anunciado a moto 
na OLX por R$ 6,5 mil e 
acreditava que o comprador 
era funcionário do golpista. 

Como o PIX não apare-
ceu na conta do vendedor 
o jovem tentou entrar em 
contato com o bandido pelo 
WhatsApp, mas foi bloque-
ado por ele. 

O estelionato ser inves-
tigado pelo 4° DP de Rio 
Preto. 

Cartão
Uma rio-pretense, de 24 

anos, teve um prejuízo de 
R$ 1.497,50 ao ter o nome e 
dados pessoais usados por 
criminosos. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, os golpistas soli-
citaram um cartão de crédito 
junto a uma instituição ban-
cária e fi zeram compras que 
só foram descobertas pela 
vítima quando ela recebeu 
uma fatura em seu e-mail. 
A jovem, que mora no Solo 
Sagrado entrou em contato 
com o banco e cancelou o 
cartão. 

Marginal desapareceu com o veículo. O furto será investigado pelo 3° DP rio-pretense

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

direita e diversos ferimentos 
no corpo. 

À PM, as partes deram 
versões contraditórias. A mo-
torista, de 20 anos, afi rmou 
que o sinal estava verde na 
Adhemar e quando entrou na 
Andaló a motocicleta avançou 
o sinal vermelho e bateu em 
seu automóvel. Já o motoci-
clista, de 25 anos, alegou que 
o semáforo da Andaló estava 
amarelo quando ele trafegava 
e foi atingido pelo carro. 

Segundo a Polícia Militar, 

não foi possível preservar o 
local para a perícia por causa 
do grande fluxo de veículos 
por ser horário de almoço, 
havendo risco de novos aciden-
tes. Nenhuma testemunha foi 
localizada pelos pms. 

Investigação
As causas da colisão serão 

investigadas pelo 1° DP rio-
-pretense. O motociclista foi 
socorrido pelo Corpo de Bom-
beiros até o Hospital de Base, 
onde fi cou internado.

Da REPORTAGEM

Gilmar Aparecido 
do Nascimento, 
58, morreu na 
madrugada deste 
sábado, 7, no Hos-
pital de Base

Agência BRASIL
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Segundo o Impostômetro da 
Associação Comercial de São 
Paulo, os rio-pretenses já pa-
garam este ano até a última 
quarta-feira (4 de maio) mais 
de R$ 229 milhões em tribu-
tos e impostos. 
O volume representa um au-
mento aproximado de 11% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado, quando o mon-
tante foi de R$ 206 milhões. 
Segundo o economista e advo-
gado tributário, José Mauro 
da Silva, o aumento da carga 
tributária decorre em parte de 
reajustes e aumentos de tri-
butos e impostos municipais 
como, por exemplo, o IPTU. 
Para este ano, a Prefeitura de 
Rio Preto reajustou valor em 
10,06%. 
Outros impostos tiveram rea-
juste, alguns desoneração. O 
Impostômetro divide a arre-
cadação por tipos de taxas e 
impostos municipais, estadu-
ais e federais, mas não espe-
cifíca a divisão de tributos por 
cada cidade. 
Assim é possível saber, por 
exemplo, quanto de IPTU foi 
a arrecadação total até ago-
ra. Para se ter uma ideia, de 
IPTU, os brasileiros já paga-

Rio-pretenses já pagaram 
R$ 229 mi de impostos

ESTE ANO

Segundo o Impostô-
metro, o estado de São 
Paulo representa sozi-
nho 37% de toda arre-
cadação do país

Rio-pretenses já pagaram R$ 229 mi de carga tributária este ano

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

A PARTIR DE 2ª FEIRA

Vacinação contra gripe inclui novos grupos

A partir da próxima segun-
da-feira, 9, a Campanha de Va-
cinação contra Gripe incluirá 
novos grupos: professores, 
pessoas com comorbidades e 
deficiências e indígenas. Os 
outros grupos já incluídos na 
campanha – idosos, trabalha-
dores da saúde, crianças de 
seis meses a menores de cinco 
anos, gestantes e puérperas – 
continuam recebendo a dose. 

A vacina está disponível 
nas unidades básicas de saúde, 
de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 16h30. Todos devem 
apresentar documentos pes-
soais e carteira de vacinação. 
Os professores devem apre-
sentar também o compro-
vante de função enquanto as 

pessoas com comorbidades e 
defi ciências devem apresentar 
documento que comprove a 
condição, como prescrição ou 

Balcão 
Itinerante no 
João Paulo II
nesta 2ª feira

Na próxima segun-
da-feira (9), no Balcão 
de Empregos Itinerante, 
empresas vão realizar en-
trevistas para contratação 
de cozinheira, carpinteiro, 
encanador, pedreiro e en-
carregado de obras. 

O serviço móvel da 
Secretaria do Trabalho e 
do Emprego de Rio Pre-
to estará no CRAS João 
Paulo II, das 9h30 às 16h. 

Além dos processos 
seletivos realizados du-
rante o dia, serão feitos 
cadastro e impressão de 
currículos, atualização de 
informações no sistema 
do Balcão de Empregos e 
encaminhamento a mais 
de 500 oportunidades de 
trabalho. 

Interessados devem 
comparecer ao local com 
documentos pessoais, 
como RG, CPF, algum 
comprovante de residên-
cia e, se possível, carteira 
de trabalho. O atendimen-
to é gratuito, mediante a 
retirada de senha até 15h. 

Programa
A atividade faz parte 

da programação Maio do 
Trabalhador, que segue 
até o fi m do mês e tem o 
objetivo de incentivar em-
pregabilidade e geração 
de renda. 

O Balcão de Empregos 
continua funcionando 
pelo site riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos e nas 
praças do Poupatempo 
e de Prefeitura Regional 
Norte.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

O Congresso Nacional pro-
mulgou, nesta quinta-feira, 5, 
a emenda à Constituição que 
fi rma um piso salarial de dois 
salários mínimos, atualmen-
te em R$ 2.424, para agentes 

comunitários de saúde e de 
combate a endemias. Após 
tramitar no Congresso por 11 
anos, a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) foi apro-
vada no Senado na quarta-fei-

Pela primeira vez, os in-
teressados em participar do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2022 poderão 
efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição por meio de PIX 
e cartão de crédito. A novidade 
foi anunciada pelo ministro 
da Educação, Victor Godoy, 
e pelo presidente do Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), Danilo Dupas, 
nesta quinta-feira, 5 de maio, 
nos canais de comunicação 
do Ministério da Educação 
(MEC) e da Autarquia. A medi-
da é mais uma conquista con-
templada nas ações de gestão 
e governança priorizadas para 
benefi ciar os participantes do 
exame, ampliando o alcance 

INSCRIÇÃO

Pague o Enen com Pix ou cartão
e facilitando a conclusão da 
inscrição dos interessados. A 
inovação será formalizada por 
meio de retifi cações dos editais 
do exame, que serão publica-
das no Diário Ofi cial da União 
desta sexta-feira, 6 de maio. 

A taxa de inscrição para o 
Enem 2022, versões digital ou 
impressa, foi mantida no valor 
de R$ 85. Este é o quarto ano 
consecutivo que o valor para 
inscrição não sofre reajustes, 
não havendo alteração desde 
2019. As inscrições começam 
na próxima terça-feira, 10 de 
maio, e vão até o dia 21 do 
mesmo mês. O período para 
efetuar o pagamento se encerra 
em 27 de maio. Vale ressaltar 
que a participação no exame 
apenas será garantida após a 

confirmação do pagamento 
da taxa. 

O pagamento da taxa de 
inscrição também poderá ser 
feito por meio do tradicional 
boleto, que deve ser gerado na 
Página do Participante e pago 
pelos não isentos em qualquer 
banco, casa lotérica, aplicati-
vos bancários ou agência dos 
Correios, obedecendo aos cri-
térios estabelecidos por esses 
correspondentes bancários 
e respeitando os horários de 
compensação. 

Já os interessados em fazer 
o Enem 2022 que adquiriram a 
isenção da taxa devem realizar 
a inscrição na Página do Par-
ticipante, mas não precisam 
efetuar o pagamento para 
confi rmar a participação.

Este ano o Impos-
tômetro bateu a 
casa de R$ 1 tri-
lhão 16 dias antes 
que relação a 2021

VALOR É

11%
SUPERIOR AO pago no 
mesmo período do ano 
passado pagos pelos 
rio-pretenses de carga 
tributária

ram este ano  R$ 19 bilhões 
até a última quarta-feira, 4 de 
maio. 
Ainda de acordo com Silva, 
este ano o Impostômetro ba-
teu a casa de R$ 1 trilhão 16 
dias antes que relação a 2021. 
Ou seja, a tributação sobre o 
contribuinte foi maior num 
prazo menor de tempo. 
“Isso se deve ao fato de, no 
Brasil, a carga tributária in-
cidir mais sobre o consumo 
e, com o aumento da infl ação, 
houve um aumento nos preços 
dos bens e serviços, ou seja, 
os preços infl aram e, logo, 
infl ou a arrecadação de im-
postos, que foi rapidamente 
percebida no Impostômetro. 
Também, pelo aumento no 
preço dos combustíveis cuja 
tributação incide na bomba, 
o que contribuiu mais ainda 
para esse aumento na arreca-
dação”, explica. 
Segundo o Impostômetro, o 
estado de São Paulo repre-
senta sozinho atualmente 
37% de toda arrecadação do 
país. No sistema é possível 
encontrar dados por capi-
tais, estados e municípios, 
além de tributos, taxas e im-
postos como os inclusos so-
bre o preço do combustível.

receita médica. 
A estimativa é de que 5.742 

professores e 20.831 pessoas 
com comorbidades sejam vaci-

nados em Rio Preto. A meta do 
Ministério da Saúde é vacinar 
pelo menos 90% de cada públi-
co-alvo incluído na campanha.

Sarampo
A Campanha de Vacinação 

contra o Sarampo continua 
para trabalhadores da saúde 
e crianças de seis meses a 
menores de cinco anos. Para 
os trabalhadores da Saúde, a 
vacinação é seletiva, ou seja, 
só vão receber a vacina aqueles 
que tiverem recebido menos de 
duas doses em toda a vida. Já 
para as crianças, a vacinação é 
indiscriminada, ou seja, todas 
as que estão na faixa etária 
contemplada devem receber 
uma dose da vacina tríplice 
viral. Até agora, 3.039 crian-
ças foram vacinadas, 12,84% 
do total.

Campanha de Vacinação contra Gripe inclui novos grupos

Inscrição do Enem poderá ser paga com PIX e cartão de crédito

R$ 2.424

Agentes comunitários de saúde ganham piso salarial
ra, 4, sem alterações em re-
lação ao texto que havia sido 
aprovado na Câmara e se-
guiu, por fi m, à promulgação. 
A solenidade de promulga-
ção foi acompanhada por um 

grande grupo de representan-
tes da categoria, que lotou as 
galerias do plenário do Sena-
do. Pelo texto promulgado, os 
vencimentos dos agentes se-
rão pagos pela União e os va-

lores para pagamento estarão 
previstos no Orçamento com 
dotação própria e específi ca. 
A proposta garante aos profi s-
sionais adicional de insalubri-
dade e aposentadoria.

Divulgação
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CIDADES

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

MELHORES MOMENTOS 
Festa da previdência da Ordem dos Advogados do 
Brasil, em Rio Preto, ocorreu em homenagem ao dia 
do trabalhador, no último 1º de maio. Em torno da 
piscina, muitos advogados e convidados reunidos em 
uma costelada no chão. O ponto principal foi um patê 
de hortelã delicioso. Os convidados extremamente 
animados e muitas mulheres bonitas desfilando com 
classe e elegância. Com certeza, é uma festa que vai 
marcar a OAB.

PROBLEMA DO SÉCULO
O número de crianças e adolescentes com crise de 
ansiedade aumentou nos últimos anos. Segundo 
especialistas, a diminuição do convívio social e o 
prolongado uso das telas são partes do problema. O 
juiz da infância e sociedade não tem medido esforços 
para que essa situação seja resolvida.

NOVA MODA
Brasileiro ‘garimpa’ roupa em loja que vende por quilo 
para driblar alta de preço. Em Rio Preto, as pessoas 
têm costume de comprar cortes de tecidos, roupa por 
quilo é muito difícil.

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 
O documentário “Lobby do Batom”, de Gabriela Gastal, 
com roteiro de Christiana Albuquerque, é uma boa 
dica para quem gosta de um bom filme. Ele narra a 
luta de grupo de mulheres que conduziram um dos 
mais bem-sucedidos movimento pelos direitos femi-
ninos no país, no pós-ditadura.

MELHORIAS EM SP
A Prefeitura de São Paulo está com um projeto em 
andamento para melhorar a estrutura de espaços 
ligados ao 7 de Setembro no Ipiranga. Entre ações em 
tramitação e licitação estão obras de acessibilidade 
e reforma de banheiros na Cripta Imperial, limpeza e 
troca de granito quebrados no monumento à inde-
pendência.

SAÚDE
Três em cada dez usam máscara em lugar aberto, 
indica recente estudo. Nas clínicas privadas, começou 
a comercializar a vacina contra a covid.

COZINHA BRUTA
Hamburguer de picanha comercializado por uma 
famosa rede de fast food foi desmascarada. Tudo não 
passava de uma fraude. No Brasil, a picanha é o corte 
mais cobiçado e caro da carcaça bovina.

DIA DAS MÃES
Nesta data tão importante, desejamos a todas as 
mães muitas felicidades. Parabéns pelo seu dia!
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A campanha permanente 
Sinal Vermelho, que é uma 
ferramenta de combate à vio-
lência contra a mulher, ganhou 
nesta quinta-feira, 5, uma ação 
de peso em Rio Preto: a Secre-
taria da Mulher, Pessoa com 
Deficiência e Igualdade Racial 
começou a afixar cartazes sobre 
a iniciativa em estabelecimen-
tos comerciais da cidade. O 
primeiro local a receber o car-
taz foi uma farmácia no Centro 
da cidade. 

Antes do início da distri-
buição do material gráfico, foi 

realizada uma cerimônia na Se-
cretaria da Mulher, com a pre-
sença da titular da pasta Maria 
Cristina de Godoi Augusto; 
do juiz da Vara de Violência 
Doméstica e Familiar Contra 
a Mulher Alceu Corrêa Junior; 
do presidente da Câmara Pedro 

Estabelecimentos ganham cartaz de 
combate à violência contra mulher

REDE DE APOIO

O CRAM é um importan-
te departamento da Se-
cretaria que conta com 
a Casa-Abrigo

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Roberto; da vereadora Karina 
Caroline; integrantes do Con-
selho Municipal dos Direitos 
da Mulher (CMDM); repre-
sentantes da Polícia Militar e 
da Guarda Civil Municipal, que 
passou a contar há dois anos 
com a divisão Patrulha Maria 
da Penha. 

“A mulher que está em 
risco, em situação de violência 
doméstica, precisa procurar 
ajuda. A campanha oferece 
uma forma discreta de con-
seguir essa ajuda”, diz Maria 
Cristina. A Campanha Sinal 
Vermelho proporciona a chan-
ce de denunciar silenciosa-
mente a violência por meio 
de um sinal em formato de 
X, escrito preferencialmente 
na mão e na cor vermelha, 
apresentado a atendentes de 
estabelecimentos comerciais. 
Quem recebe a denúncia deve 
providenciar assistência à 

vítima, de maneira discreta. 
Oficializada pela lei nacional 
14.188, a campanha é per-
manente em todo o país. “A 
mulher que sofre violência do-
méstica geralmente vive num 
círculo delimitado de pessoas e 
não tem a quem recorrer; então 
no momento em que ela vai a 
um estabelecimento, ela tem a 
oportunidade de pedir socorro. 
É uma forma inteligente de dar 
oportunidade a essa mulher, 
sem causar mais atos de violên-
cia,” disse o juiz Alceu. 

Instruções
Na última semana, comer-

ciantes receberam orientações 
da Vara de Violência Domésti-
ca e Familiar Contra a Mulher 
sobre como proceder e atender 
a mulher que faz a denúncia. 

“Estamos fortalecendo em 
Rio Preto essa campanha fun-
damental que já existe nacio-

nalmente e que mostra à mu-
lher em situação de violência 
que há um caminho, há uma 
saída desse ciclo. É impor-
tantíssimo reforçar que existe 
essa possibilidade”, afirma a 
presidente do CMCM, Maria 
Aparecida Cury, do Coletivo 
Mulheres na Política. 

Maria Cristina reforça que 
a secretaria oferece também 
outras ferramentas à mulher 
em situação de risco. “Temos o 
CRAM, o Centro de Referência 
e Atendimento à Mulher, es-
paço de acolhida e escuta com 
assistência psicológica, social 
e jurídica, para que ela possa 
sair desse ciclo de violência”, 
diz. O CRAM está disponível 
presencialmente na sede da se-
cretaria, na Rua Bernardino de 
Campos, 4075 ou pelo telefone 
(17) 3222-2041. 

Justiça
A Vara de Violência Do-

méstica e Familiar Contra a 
Mulher de Rio Preto, presidida 
pelo juiz Alceu, foi instalada em 
2021 e iniciou suas atividades 
com mais de 5,5 mil processos. 
Em fevereiro deste ano, a se-
cretária Cristina se reuniu na 
Acirp com o presidente Kelvin 
Kaiser, o juiz Alceu e a coor-
denadora do CRAM Cléa Lima 
para traçar ações conjuntas 
com o comércio da cidade para 
medidas de proteção e acolhi-
mento da mulher que sofre 
violência doméstica. 

O CRAM é um importante 
departamento da Secretaria da 
Mulher que conta com a Casa-
-Abrigo que acolhe, protege, 
orienta e ajuda a mulher agre-
dida e até seus filhos pequenos, 
se for o caso.

PARCERIA

Aula de robótica para alunos da rede municipal

Uma parceria entre a Pre-
feitura de Rio Preto, por meio 
da secretaria de Educação e o 
Instituto Federal de São Paulo, 
permitirá que 75 alunos do 8° 
e 9° ano do Ensino Fundamen-
tal, façam aulas de robótica, 
com objetivo do desenvolvi-
mento do raciocínio lógico, 
através de programações de 
robótica e jogos digitais. 

CATÓLICOS

Papa usa cadeira de rodas 
em público pela primeira 
vez após dores no joelho

O Papa Francisco usou 
cadeira de rodas em público, 
nesta quinta-feira (5), pela pri-
meira vez desde que uma crise 
de dores no joelho limitou sua 
capacidade de andar. 

Em uma audiência com 
um grupo de freiras no Salão 
das Audiências do Vaticano, 
ele foi levado para seu assento 
no palco. 

Francisco, de 85 anos, teve 
que cancelar ou reduzir suas 
atividades várias vezes no mês 
passado por causa de dores no 
joelho direito. 

Antes de quinta-feira, ele 
conseguiu caminhar cerca de 
10 metros da entrada lateral 
do palco até seu assento no 
centro, embora com ajuda de 
assessores. O pontífice disse 

Segundo a coordenadora 
do projeto Luciane Cavalcanti, 
que é doutora em Ciências na 
área Física Computacional, a 
programação ajuda as crianças 
não só a aprender a solucionar 
problemas, como também 
auxiliam no aprendizado de 
disciplinas comuns da grade 
curricular.  Os 75 alunos das 
escolas Roberto Jorge e Jacob 
receberão as aulas três vezes 
na semana às segundas, quin-
tas e sextas-feiras no prédio do 
Instituto Federal.

DIA DAS MÃES

Cemitério de Rio Preto 
terá música para 
visitantes hoje

O cemitério Jardim da Paz 
programou para este domingo, 
8, Dia das Mães, das 9h às 11h, 
uma apresentação musical 
como forma de confortar e 
homenagear mães, avós, ma-
drinhas e esposas. 

Ao som de piano, acompa-
nhado de clarinete e saxofone, 
os músicos Alexandre Neves, 
Rafael Martins e Rodrigo Mar-
tinez darão o toque poético a 
esse dia, com um belo reper-
tório musical. 

Segundo o advogado e pia-
nista Alexandre Neves, a me-
mória musical mexe com as 
emoções, reforça a identidade, 
traz lembranças e proporciona 
grandes momentos. 

“Essa apresentação no do-
mingo Dia das Mães, reforça 

Estabelecimentos ganham cartaz de combate à violência

Alunos terá aula de robótica com o Instituto Federal

Na última sema-
na, comerciantes 
receberam orien-
tações da Vara de 
Violência Domésti-
ca e Familiar Con-
tra a Mulher

Da REPORTAGEM Da REPORTAGEM

tudo o que sabemos sobre mu-
sicoterapia, pois ativa todos os 
sentimentos da memória afeti-
va que temos com nossa mãe, 
que desde o ventre já canta para 
seu filho”, explica Alexandre. 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

que os médicos lhe disseram 
que darão uma injeção para 
ajudar no movimento de suas 
articulações. Não há infor-
mações se esse tratamento já 
começou.
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Edital De Citação - Prazo De 30 Dias. Processo Nº 1038355-85.2020.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) EUROPA DE RIO PRETO VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ 64.506.918/0001-90, com endereço à Rua Centenario, 410, 
Jardim Europa, CEP 15014-450, São José do Rio Preto - SP e Joao Flavio Pereira Dalul, Brasileiro, Divorciado, Comerciante, 
inscrito no CPF 062.307.638-18, com endereço à Rua Centenario, 410, Jardim Europa, CEP 15014-450, São José do Rio Preto 
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., alegando em síntese: 
O Banco Bradesco S/A ajuizou Ação de Execução de Titulo Extrajudicial para recebimento de R$184.013,01 (set/20) decorrente 
da cédula de crédito bancário - empréstimo - capital de giro, contrato nº 351/2365556. Encontrando-se o (s) réu (s) em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 3 (três) dias efetuar (em) o pagamento do débito atualizado e de 15 (quinze) dias para oferta de embargos à execução, e 
nesse prazo, reconhecendo o credito da exequente, poderão comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e 
requerer o parcelamento em até seis parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, para que apresente resposta. Não sendo embargada a ação, o (s) réu (s) será (ão) considerado (s) revel (is), 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 03 de maio de 2022. K-07e08/05



DIA DAS MÃES: SAIBA OS DIREITOS DO 
CONSUMIDOR NA TROCA DE PRESENTES

O Procon-SP notificou o 
Arcos Dourados Comércio 
de Alimentos – rede de fast 
food McDonald’s – pedindo 
explicações sobre a nova linha 
de sanduíches McPicanha. A 
empresa deverá apresentar a 
tabela nutricional dos sanduíches, 
atestando a composição de cada 
um dos ingredientes (carne, 
molhos, aditivos, dentre outros) 
e documentos que comprovem 
os testes de qualidade realizados, 
demonstrando o processo de 
manipulação, acondicionamento 
e tempo indicado para consumo.
Também foi solicitado que 
o McDonald’s apresente os 
gabaritos das embalagens 
utilizadas para acondicionamento 

dos produtos nas lojas físicas 
para consumo imediato e para 
entrega (delivery) e cópia dos 
materiais publicitários e das 
mídias de divulgação da linha de 
2022, bem como da campanha 
imediatamente anterior dos 
sanduíches com a presença de 
“sabor acentuado de churrasco 
e/ou picanha”, veiculados nos 
meios de comunicação e nas 
redes sociais pela empresa e por 
parceiros.
O Procon-SP quer ainda que a 
rede envie os documentos de 
autorização de comercialização dos 
produtos junto aos órgãos oficiais 
competentes, bem como dos 
termos das respectivas campanhas 
publicitárias vinculadas.

PROCON-SP NOTIFICA 
MCDONALD’S

Entenda quais são as reais 
obrigações da loja caso você 
precise realizar a troca do 
presente.

Se você é mãe e foi presenteada, 
há uma chance de que o 
seu presente não tenha servido, 
por algum motivo, não é mesmo?
Então, o que você precisa saber, 
antes de tudo é que a troca de 
produtos comprados em loja 
não é um direito do consumidor 
descrito em lei.
Mas, calma: como forma de atrair 
clientes e facilitar a venda, muitas 
empresas oferecem a opção como 
um benefício para o comprador. 
Sendo assim, o direito de troca 
somente pode ser exigido se a 
informação estiver exposta em 
algum cartaz na loja ou escrita 
na nota fiscal, por exemplo.
Além disso, a loja pode exigir 
algumas condições para efetuar a 
compra, tais como:
• Trocar somente pelo mesmo 
produto, apenas em dias úteis 
ou, ainda, apenas se o produto 
estiver na embalagem original, 
entre outras.
• É comum também que o 
vendedor ofereça a troca no ato 
da compra, mas por ser de forma 
oral, não há provas e, portanto, 
se não for política da loja, você 
terá dificuldade para comprovar 
o descumprimento da oferta.
Nesses casos, é recomendado 
pedir que o vendedor ou o 
responsável da loja coloque por 
escrito o prazo que a presenteada 
ou o próprio comprador pode 
solicitar a troca do bem adquirido. 
Portanto, já que a maioria dos 
consumidores não está atento 
a pequenos detalhes na compra 
que podem evitar futuras dores 
de cabeça, como a possibilidade 
de trocas. Saber o que garante 
a troca e como proceder para 
conquistar o direito são algumas 
das principais dúvidas dos 
clientes.
De acordo com a legislação que 
rege as relações de consumo, a 
troca de produtos só é considerada 
obrigatória se for identificada a 
ocorrência de vícios de qualidade 
ou quantidade que os tornem 
impróprios ou inadequados ao 
consumo a que se destinam 
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ou, ainda, lhes diminuam o 
valor. Ademais, a troca só será 
realmente imposta caso os vícios 
apontados pelo consumidor não 
sejam sanados pelo fornecedor 
no prazo máximo de 30 dias (art. 
18, § 1º, do CDC).
É importante salientar que o 
consumidor entenda que, quando 
ele simplesmente desiste da 
aquisição, ou não esteja satisfeito 
com as características do produto 
(modelo, cor, tamanho, etc.) 
não recairá sobre o fornecedor 
a obrigação de efetuar a troca. 
Porém, vale ressaltar que, 
embora não seja obrigatória, os 
fornecedores entendem como 
boa prática de mercado efetuar 
a troca de produtos adquiridos 
que, apesar de perfeitamente 
apropriados à finalidade a que se 
destinam, não se enquadram no 
critério subjetivo de satisfação 
pessoal do consumidor.
Caso a troca seja motivada por 
defeito no produto é necessário 
que o consumidor demonstre a 
existência do problema, seja por 
meio de prova material decorrente 
de simples apresentação do 
produto ao fornecedor, ou por 
meio de laudos técnicos que 
atestem a avaria, bem como 
prova de que fora adquirido 
naquele estabelecimento e de que 
se encontra dentro do prazo de 
garantia legal, que é o período de 
30 dias. Já em relação às trocas 
oportunizadas pelo fornecedor, 
de forma espontânea, a 
documentação a ser apresentada 
deverá ser aquela expressamente 
solicitada pelo fornecedor.
Quando o motivo da troca 
não se insere nas hipóteses 
de troca obrigatória imposta 
pela legislação, o consumidor 
deve, primeiramente, assegurar-
se de que o fornecedor 
prometera realizar a troca, e, 
depois, obedecer às exigências 
eventualmente impostas. Assim, 
uma vez cumpridas as exigências 
previamente estabelecidas pelo 
fornecedor sem que este se digne 
a realizar a troca, o consumidor 
poderá reclamar ao Procon 
em decorrência da promessa 
enganosa a que fora submetido.
Dicas
- Tenha em mãos a nota fiscal da 

compra;
-Tenha em mãos um documento 
escrito desta possível troca (pode 
ser na própria nota fiscal);
- Se possível tire uma foto do 
cartaz onde está feita esta oferta;
- Não utilize o produto;
- Não retire a etiqueta enquanto 
não testar o produto;
- O produto em promoção 
que apresenta defeito deve ser 
trocado caso não tenha sido 
informado este defeito.
LEMBRE – SE
TROCA DE PRODUTOS EM 
PROMOÇÃO, DEVALOR 
EQUIVALENTE:
Se um produto comprado em 
preço promocional apresentar 
algum defeito. A troca só será 
feita por um produto no mesmo 
valor que foi recebido pelo 
comerciante. Ou seja se este 
produto não estiver mais com 
preço promocional, não há uma 
lei que obrigue o vendedor a 
realizar a troca.
PRODUTO COMPRADO 
NA INTERNET
O Código de  Defesa do 
Consumidor prevê que o 
consumidor possui  7 dias 
para se arrepender da compra, 
independentemente do motivo.
Nesse caso, aquele que presenteou 
deve entrar em contato com 
a empresa para exercer o seu 
direito de arrependimento.
No Código de defesa do 
Consumidor, esse direito 
disposto no artigo 49 trata de 
cancelar a compra realizada fora 
do estabelecimento comercial.
Não precisa de motivação, basta 
se arrepender da compra dentro 
de sete dias a contar do dia que o 
produto foi entregue.
A ideia por trás da lei é proteger 
o consumidor que deposita sua 
confiança na propaganda, e que 
adquire um produto sem ter 
contato físico com o memo.
Confira cada situação abaixo e 
saiba como proceder:
Produto comprado em loja 
física sem qualquer problema 
(fato ou vício do produto)
Se você for trocar um 
presente que não tenha gostado 

ou que não apresente defeitos, o 
CDC não prevê essa possibilidade 
mas, o comércio em geral, adota 
essa prática como uma cortesia 
ou forma de fidelizar o cliente.
Para tanto é necessário que a loja 
forneça a política de troca. Em 
caso de recusa, você só poderá 
exigir a troca caso tenha sido 
previsto em contrato, ou cartaz 
no momento da compra ou 
qualquer forma de aviso prévio.
Produtos comprados em loja 
física que apresentem defeito
Produto com defeito é dever dos 
fornecedor providenciar a troca 
do produto.
Troca de produtos em 
promoção, de valor 
equivalente:
Se um produto comprado em 
preço promocional apresentar 
algum defeito, a troca só será 
feita por um produto no mesmo 
valor que foi recebido pelo 
comerciante. Ou seja, se este 
produto não estiver mais com 
preço promocional, não há uma 
lei que obrigue o vendedor a 
realizar a troca. 
Produto comprado na internet
O Código de Defesa do 
Consumidor prevê que o 
consumidor possui 7 dias para 
se arrepender da compra, 
independentemente do motivo.
Nesse caso, aquele que 
presenteou deve entrar em 
contato com a empresa para 
exercer o seu direito de 
arrependimento.
No Código de Defesa do 
Consumidor, esse direito 
disposto no artigo 49, trata de 
cancelar a compra realizada fora 
do estabelecimento comercial.
Não precisa de motivação, 
basta se arrepender da compra 
dentro de sete dias a contar do 
dia que o produto foi entregue.
A ideia por trás da lei é proteger 
o consumidor que deposita sua 
confiança na propaganda, e que 
adquire um produto sem ter 
contato físico com o mesmo.
Quando o produto for para 
presente então, essa proteção é 
mais do que bem-vinda, não é 
mesmo?

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação
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O leite materno contém to-
dos os nutrientes que o bebê 
necessita para crescer e se 
desenvolver plenamente, sen-
do o alimento mais completo 
para o recém-nascido.  O fato 
de ser de fácil digestão para o 
organismo do bebê também é 
um fator determinante. Além 
disso, o aleitamento mater-
no protege contra infecções 
e ajuda a mãe a estabelecer 
uma relação de proximidade 
e afeto com seu filho. 
Segundo Priscila Celina Bo-
nomo Theodoro, gerente do 
Banco de Leite Humano de 
Rio Preto, cerca de 120 a 150 
crianças são beneficiadas por 
mês com o leite que é obtido 
na unidade de coleta atual-
mente. 
Celina conta que as quatro 
maternidades do município 
recebem e, assim, atendem 
as necessidades prioritárias 
da cidade e região. Hoje, o 
banco de leite materno conta 
com 140 doadoras ativas e, 
com isso, a instituição conse-
guiu angariar em torno de 150 

A importância do Banco de 
Leite Humano de Rio Preto

AMAMENTAÇÃO

Hoje, o banco de leite 
materno conta com 
140 doadoras ativas e 
conseguiu angariar em 
torno de 150 litros

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

SHOW

Rock in Rio terá palco Mundo com 
material 100% reciclável

Rock in Rio terá palco Mundo construído com material 100% reciclável

litros no mês de abril, o que 
não foi o suficiente para su-
prir a demanda de 200 litros. 

Dessa forma, a gerente expli-
ca que é parte substancial do 
processo obedecer às normas 

de distribuição. “Temos um 
critério em que os pediatras 
neonatologistas ofertam o 

leite para os casos de maior 
complexidade, como os inter-
nados, prematuros extremos, 
portadores de necessidades 
especiais e gemelares”, des-
taca. 

        Doadora
Renata Santana Rodrigues 
é doadora há quatro meses e 
explica que o Banco de Leite 
Humano de Rio Preto, uma 
vez por semana, dispõe oito 
frascos de 500 ml. “Como eu 
tenho muito leite, consigo 
encher um frasco por dia. Na 
semana seguinte, a unidade 
pega o frasco cheio e me tra-
zem mais oito frascos vazios.”

       Coleta
Para efetuar a coleta, a mãe 
usa uma concha nos seios e, 
assim, vai caindo o leite que é 
armazenado no frasco. 
Vale destacar que o Banco de 
Leite Humano disponibiliza 
orientação para as mães que 
sabem ordenhar e, também, 
leva os materiais necessários 
até a residência da doadora. 
Quando a mãe já domina o 
processo, não é necessário ir 
até o banco, pois, a organiza-
ção tem a unidade móvel que 
conta com profissionais que 
ensinam como fazer a higiene 
e a coleta. 
Para ser doadora é necessário 
estar saudável, estar em ama-
mentação exclusiva, e realizar 
testes de hiv, sífilies e hepati-
te.

cerca de 120 a 150 crianças são beneficiadas por mês com o leite que é obtido na unidade de coleta 

Shopping 
apresenta 
espetáculo
para mães

Neste mês de maio o 
Plaza Avenida Shopping 
está apresentando espe-
táculos, na praça de even-
tos, no piso um, gratuitos 
e para toda família. 

Neste domingo, 8, a 
Cia. Apocalítica, em par-
ceria com a contadora de 
histórias Daniela Águas, 
“Mãenheeê!!! e outras 
histórias”, uma linda ho-
menagem pelo Dia das 
Mães que promete emo-
cionar. 

Apresentações
As apresentações do 

Plaza Kids são gratuitas, 
abertas ao público em 
geral e acontecem sempre 
as 15h30.  O shopping 
segue todos os protocolos 
de segurança necessá-
rios. O uso de máscara é 
facultativo para todos da 
plateia.

Da REPORTAGEM

Após dois anos de pande-
mia, o Rock in Rio volta a ser 
realizado na cidade do Rio de 
Janeiro. Hoje (6), a organiza-
ção do evento apresentou o Pal-
co Mundo, a principal e a maior 
estrutura para os shows do 
festival. A novidade é que o 
palco será feito em aço, com 
estrutura reutilizada e 100% 
reciclável.  

“Cada vez a gente mostra 
que é possível sonhar grande 
e fazer acontecer. Esse palco é 
mais um exemplo disso. A gen-
te entende que nossa história 
vai inspirar a de outras pesso-
as. É essa história que a gente 
quer contar”, diz o CEO Rock 
In Rio, Luis Justo. 

Ele destaca que garantir 
a sustentabilidade e envolver 
todos os parceiros nessa políti-
ca é uma das metas fixadas pelo 
festival. O palco este ano será 
feito em parceria com a Gerdau, 
a maior empresa brasileira pro-
dutora de aço. Segundo o CEO 
da Gerdau, Gustavo Werneck, 
a sustentabilidade é também 

Agência ABRASIL
uma preocupação da empresa. 
“Temos que implantar ações o 
mais rápido possível, para que 
possamos continuar usando 
recursos que existem no pla-
neta e deixar para as gerações 
que vêm depois de nós”, afirma 

Werneck e Justo participa-
ram, hoje de manhã, de entre-
vista para detalhar a parceria 
no festival. 

Perguntado sobre possibi-
lidade de manifestações po-
líticas no evento, a exemplo 
do que ocorreu no Festival 
Lollapalooza, em São Paulo, 
em março deste ano, Justo res-
saltou que a organização não 
tem nenhum posicionamento 
partidário. 

Estrutura 
No Palco Mundo, serão 

usadas aproximadamente 200 
toneladas de aço, o equivalente 
à fabricação de 200 carros. O 
palco terá 30 metros de altura, 
similar a um prédio de dez an-
dares, e 104 metros de largura, 
equivalente a duas piscinas 
olímpicas. 

O material será 100% reci-
clável, ou seja, a cenografia do 

Palco Mundo será eternamente 
reaproveitada quando deixar 
de ser palco, podendo se trans-
formar em casas, edifícios, 
carros, centros hospitalares, 
entre outros. 

Ao todo, mais 1 de milhão 
de pessoas, incluindo catadores 
e cooperativas, estão envolvi-
das no processo de reciclagem 
da Gerdau. A maior parte ,73%, 
do aço da Gerdau é produzida a 
partir da reciclagem da sucata 
metálica. 

Rock in Rio 
O Rock In Rio será nos dias 

2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro. 
Irão se apresentar no Palco 
Mundo artistas brasileiros e 
internacionais como Iron Mai-
den, Dream Theater, Sepultu-
ra, Post Malone, Jason Derulo, 
Marshmello,  Alok, Justin 
Bieber, Demi Lovato, Migos, 
Iza, Guns N ’Roses, Måneskin, 
The Offspring, CPM 22, Green 
Day, Fall Out Boy, Billy Idol, 
Capital Inicial, Coldplay, Ca-
mila Cabello, Bastille,  Djavan, 
Dua Lipa, Megan Thee Stallion, 
Rita Ora e Ivete Sangalo. Os 
ingressos estão esgotados.
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