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GASTRONOMIA
Inverno aquece a
criatividade e também a 
cozinha. Veja na edição 
de hoje alguns pratos.
ESPECIAL  Pág.10

Violência no trânsito deixa 400 
amputados por mês na região

A região têm média de 400 
amputações mensais resul-
tado de sequelas provocadas 
por acidentes de trânsito em 
164 municípios que perten-

cem à Delegacias Regionais 
de Saúde de Rio Preto, Barre-
tos e Araçatuba. Os números 
são do Centro de Reabilitação 
Lucy Montoro. A informação 

é da Coordenadora Adminis-
trativa, Tatiane Clementino.
Segundo ela, são 5 mil aten-
dimentos ao mês.
CIDADES Pág.5

MUDANÇAS

Autoescolas 
criticam 
projeto que 
está no Senado
Proprietários de autoescolas 
de Rio Preto analisam com 
preocupação projeto de lei 
que tramita no Senado Fe-
deral propondo mudanças 
no processo para tirar a Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH Caso se torne lei, entre 
outros pontos, desobrigaria 
que o futuro motorista faça 
aulas em autoescola para ti-
rar a CNH. POLÍTICA Pág.3

POLÍCIA

Motorista e 
passageira de 
carro presas 
por tráfico
CIDADES Pág.4

CIDADES

Bairros sem 
água e trânsito  
com interdições 
neste domingo
CIDADES  Pág.5

RIO PRETO

Futebol 
feminino faz 
seletiva para 
montar times
ESPORTES Pág.6

NA SP-310

Homem
bêbado quase 
atropela policial  
em rodovia
CIDADES Pág.4

Uma reunião na sexta-feira (20) na Prefeitura de Rio 
Preto criou um Comitê Intersetorial de Políticas Muni-
cipais para a População em Situação de Rua, composto 
por onze secretarias e a GCM. CIDADES Pág.5

O Mirassol recebe o Altos do Piauí neste domingo (22), às 
11h, no estádio José Maria de Campos Maia, pela 7ª rodada 
da Série C do Campeonato Brasileiro. ESPORTES Pág.6

RIO-PRETENSE PERTO DA GUERRA
Bianca Be� nelli, tradutora e intérprete rio-pretense, reside em Estocolmo, capital sue-
ca, há sete anos. Na úl� ma quarta-feira, foi formalizado o pedido de adesão à OTAN 
(Organização do Tratado do Atlân� co Norte) por parte do país, o que eleva o temor de 
uma possível invasão russa, diz ela.  CIDADES  Pág.8

Comitê é criado para 
cuidar de morador de rua

ALERTA

Só 25% das 
crianças estão 
vacinadas 
contra sarampo

Segundo dados da Saúde, 
apenas 25% das crianças já 
tomaram a dose da vacina 
contra o sarampo este ano. 
CIDADES Pág.5

ENTREVISTA

Atualmente, são 65 profi ssionais de 
10 especialidades médicas na uni-
dade de Rio Preto, além dos técni-
cos dos equipamentos

MIRASSOL JOGA HOJE

ASSISTÊNCIA

Divulgação SMCS

Divulgação

Leo Roveroni/Agência Mirassol 

Arquivo Pessoal
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Neste Dia da Indústria, 
25 de maio, cabe refl etir so-
bre a premência do fomen-
to do setor para a retomada 
do crescimento econômico 
em níveis expressivos e o 
aumento da competitivi-
dade do Brasil no cenário 
global. Tal objetivo é ainda 
mais relevante se conside-
rarmos que, a partir das 
rápidas transformações 
suscitadas pela pandemia, 
com restrições da oferta de 
produtos e insumos, há um 
claro reposicionamento da 
manufatura como base da 
recuperação econômica e 
das disputas comerciais. 

Muitas nações desenvol-
vidas estão procurando repa-
triar fábricas ou levá-las para 
mais perto de seu território, 
numa nova ordem mundial 
na qual reduzir dependências, 
inclusive na logística e no 
transporte, torna-se diferen-
cial estratégico. Essas tendên-
cias podem ser ainda mais 
acentuadas na esteira do con-
fl ito entre Rússia e Ucrânia, 
que tem forte potencial para 
redesenhar parcela signifi-
cativa da estrutura global de 
poder e de fornecimento nas 
distintas cadeias de valores. 

Portanto, o Brasil, sem 
demoras, precisa de uma 
política industrial moderna, 
eficaz e alinhada às mais 
contemporâneas tendências. 
É preciso pensar estrategi-
camente e estabelecer fortes 
mecanismos de planejamento 
e controle. Hoje, a indústria 
de transformação representa 
apenas 11,3% do PIB na-
cional, tendo retornado ao 
patamar dos anos de 1950. O 
País passou a experimentar 
crescimento muito aquém do 
seu potencial quando o setor 
reduziu sua expansão. Não 
deve ser mera coincidência...

Observando a história 
mais recente, o que tivemos 
até agora à guisa de política 
industrial foram, a rigor, 
medidas compensatórias ao 
ambiente de negócios pre-
dominantemente desfavo-

Brasil precisa da indústria para 
i mpulsionar o desenvolvimento

 Fernando Valente Pimentel Já é necessário contemplar uma
política que insira o setor na chamada 
Manufatura Avançada, permeada
pela digitalização da economia

rável. São elevados impostos, 
ondas de juros altos e falta de 
crédito, câmbio muito volátil, 
insegurança jurídica e todos os 
conhecidos componentes do 
“Custo Brasil”. O resultado é 
visível no crescimento de ape-
nas 0,3% por ano, em média, 
de 2011 a 2020. Empobrece-
mos em valores absolutos e, 
mais ainda, na proporção re-
lativa à expansão demográfi ca. 

Precisamos, portanto, de 
uma política industrial com 
planejamento e previsibilida-

de, ancorada em P&D e que 
contemple linhas especiais de 
crédito, incentivos à produção 
conforme vocações regionais 
e mercadológicas e regime 
tributário incentivador aos 
investimentos voltados à ino-
vação, incluindo os bens de ca-
pital. Cumpre ao governo, em 
parceria com o setor privado, 
fomentar a pesquisa e ciência 
nas universidades e institutos 
públicos, remover obstáculos 
burocráticos e promover in-
centivos nas áreas nas quais 

haja vantagens competitivas 
ou interesse estratégico, prin-
cipalmente na agenda que en-
volva a bioeconomia. É essen-
cial, ainda, realizar as reformas 
estruturantes, principalmente 
a tributária e a administrativa, 
para melhorar a estrutura do 
setor público e proporcionar 
melhor ambiente de negócios. 

O programa de fomento 
setorial, que não deve ser um 
plano de governo, mas sim 
de Estado, também precisa 
estar em linha com as novas 
tecnologias e as demandas da 
sociedade, investidores e con-
sumidores. Ou seja, já é neces-
sário contemplar uma política 
que insira o setor na chamada 
Manufatura Avançada, perme-
ada pela digitalização da eco-
nomia, inteligência artifi cial, 
internet das coisas, impressão 

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

Receba no� cias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

ARTIGO

facebook.com/hrecreio
Leandro Ferreirs é pedagogo,
especialista em mídias digitais e
mestre em Educação.

Edição: 235 - maio de 2022

Jogo da Memória da dengue

leandroferreiraprof@gmail.com

Recorte os círculos, cole o verso
e chame seus amigos para brincar.

Vamos aprender quais cuidados
devemos tomar para combater a

dengue!

Os casos de dengue voltaram a
crescer em todo o Brasil! Vamos
aprender como combater este

mosquito!

3 D, robotização e o conceito de 
ESG (do inglês Environmental, 
Social and Governance / Meio 
Ambiente, Social e Governança 
Corporativa). Alta tecnologia 
e responsabilidade socioam-
biental são as novas mar-
cas do fomento da indústria.
Além das políticas públicas, 
cabe a cada ramo manufaturei-
ro buscar seus caminhos para 
avançar nessa direção, como 
tem feito a indústria têxtil e 
de confecção, que se pauta por 
um conteúdo de planejamento 
estratégico intitulado “Têxtil 
2030”, em linha com os Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
(ODS) e com inovação, P&D. O 
setor tem sido uma referência 
como provedor e usuário de 
tecnologias, design e gerador 
de conhecimento. Sua cadeia 
de valor no Brasil, uma das 
poucas que integra todos os 
elos da produção, desde as 
fibras naturais, artificiais e 
sintéticas até a fabricação dos 
produtos finais, é uma das 
cinco maiores do mundo nessa 
área de atividade. 

Todos os setores são im-
portantes e precisam ser es-
timulados para conduzir o 
País a um novo patamar de 

desenvolvimento. Porém, a in-
dústria tem papel estratégico, 
pois é provedora de tecnologia 
e inovação, gera empregos de 
modo intensivo e de qualidade 
e produz bens e mercadorias 
de alto valor agregado, inclu-
sive para incrementar nos-
sas exportações. Assim, cabe 
uma política adequada para 
que a atividade seja uma das 
protagonistas de um Brasil 
mais próspero e socialmente 
avançado.

*Fernando Valente Pi-
mentel é o presidente da 
Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Con-
fecção (Abit).

Atendimento à im-
prensa - Ricardo Viveiros 
& Associados Ofi cina de 
Comunicação

Gerente de conta: Ága-
ta Marcelo

E-mail: agata@vivei-
ros.com.br

Analista de atendimen-
to: Kevin Costner

E-mail: kevin.cost-
ner@viveiros.com.br

Tel.: (11) 98587-7426 
/ (11) 95142-8998 / (11) 
94356-2352
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Política Flordelis, ex-deputada
A Justiça negou o pedido da ex-deputada 
federal Flordelis para tirar o julgamento 
da 3a Vara Criminal de Niterói

Proprietários de autoes-
colas de Rio Preto analisam 
com preocupação projeto de 
lei que tramita no Senado 
Federal propondo mudan-
ças no processo para tirar a 
Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH). Protocolado 
em 2019, a proposta, de au-
toria da senadora Katia Abreu 
(PDT-TO), ganhou fôlego e 
um relator na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado, primeiro passo 
para que seja analisado an-
tes de chegar a uma eventual 
votação no plenário. 

Caso se torne lei, entre 
outros pontos, desobrigaria 
que o futuro motorista faça 
aulas em autoescola para tirar 
a CNH. 

Em Rio Preto existem cer-
ca de 30 autoescolas autoriza-
das pelo Detran-SP. Segundo 
proprietários ouvidos pelo 
DHoje Interior o mercado 
vem reduzindo drasticamen-
te já que os altos custos de 

Autoescolas de Rio Preto criticam 
projeto que acaba com aulas práticas

NO SENADO

Caso se torne lei, deso-
brigaria que motorista 
faça aulas em autoes-
cola para tirar a CNH.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

operação, somado as taxas 
pagas ao governo Estadual, 
inviabilizam o serviço. 

Para se ter uma ideia, cada 
autoescola é obrigada a ter 
no mínimo dois carros e duas 
motos, além de um instrutor 
registrado responsável pelas 
aulas práticas. Pela lei em 
vigor desde 1999 o aluno é 
obrigado passar por 20 horas/
aula tanto para motos como 
carros. Em média, em Rio 
Preto, uma CNH sai de R$ 2,6 
a R$ 3 mil. A aula prática de 

50 minutos custa em média 
R$ 45, já a emissão da CNH 
que antes era em torno de R$ 
45 atualmente é de R$ 117. O 
exame psicotécnico custa em 
torno de R$ 106 e o de vista 
por volta de R$ 123. 

Segundo Antônio da Silva 
Pereira, dono da autoescola 
Aquarius, o projeto não leva 
em conta os custos de uma 
autoescola. Ele diz que em Rio 
Preto a maioria é comanda por 
grupos de uma mesma família 
e que o ramo vem perdendo 

Objetiva, em Rio Preto, Bruna 
Carmona da Silva, é outra que 
afirma que o setor é muito 
fi scalizado e taxado. 

“Somos tão cobrados para 
trabalhar certo e simplesmen-
te vem algo e tira a autoes-
cola e passa para o instrutor 
trabalhar por conta própria, 
sem fi scalização e exigências, 
como no nosso caso. Paga-
mos impostos, funcionários, 
veículos bons, sem falar no 
preço dos combustíveis. Au-
toescola não é problema”, 

Autoescolas de Rio Preto criticam tentativa de acabar com aulas práticas, projeto está no senado e avançou

força justamente porque o 
custo fi nal ao aluno tem de 
ser repassado, já que um ve-
ículo popular novo tem valor 
em torno de R$ 60 mil e um 
instrutor credenciado não sai 
por menos de R$ 4 mil. Outra 
exigência é que devem atuar 
obrigatoriamente um diretor 
de ensino e um diretor geral, 
espécie de “faculdade” para 
ensinar o aluno dirigir, como 
explica Antônio.

A diretora de ensino e 
responsável pela autoescola 

Veto a sessões 
para autistas 
em cinemas 
será analisado

Os vereadores de Rio 
Preto analisam na ses-
são de terça-feira, 24, 
veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) aplicado 
a projeto de lei que torna 
obrigatória a realização 
de sessões de cinema 
adaptadas para pessoas 
com transtorno do es-
pectro autista (TEA), em 
Rio Preto. A proposta foi 
aprovada pela Câmara 
Municipal e é de autoria 
do vereador Renato Pupo 
(PSDB). 

Caso implementada a 
lei, as redes de cinema de-
veriam reservar, no míni-
mo, uma sessão por mês 
destinada a pessoas com 
o transtorno do espectro 
autista, assim como suas 
famílias. Pupo defende a 
aprovação e consequente 
lei para alertar sobre a 
importância da inclusão 
das pessoas autistas e 
suas famílias. 

Ao justificar o veto 
Edinho afirmou que a 
proposta não especifica 
o tipo de “sanção” ou 
“punição” à empresa de 
que deixe de cumprir as 
regras estabelecidas. 

“Assim sendo, o Pro-
jeto de Lei deverá ser 
vetado por veicular um 
vazio jurídico, com con-
teúdo meramente reco-
mendatório ou sugestivo, 
cuja “obrigatoriedade” 
não é acompanhada de 
qualquer penalidade ou 
gravame.”

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

SERVIDORA MUNICIPAL

Licença maternidade de 
5 meses entra na pauta

Projeto prorroga licença maternidade para cincos meses

Projeto de lei que tenta ins-
tituir em Rio Preto o Programa 
de Prorrogação da Licença 
Maternidade que permite a 
gestante solicitar mais 60 dias 
de licença de suas atividades 
na administração municipal 
está na pauta de votações da 
sessão de terça-feira, 24.  Ao 
todo seriam cincos meses de 
licença para as servidoras 
municipais. 

De autoria do vereador Re-
nato Pupo (PSDB) a proposta 
defi ne que as mulheres grávi-
das tanto em cargo de comis-
são como efetivo poderão ter 
o direito da licença estendida. 

Consta no projeto que “a 
prorrogação da Licença-Ma-
ternidade será garantida a 
servidora que requeira o be-
nefício até o fi nal do primeiro 
mês após o parto e terá du-
ração de 60 dias, iniciando 
imediatamente após a fruição 
da licença-maternidade de que 
trata o inciso XVIII do caput 
do art. 7º da Constituição Fe-
deral”, diz. 

O projeto também garante 
o aumento da licença nos casos 
que a “servidora adotar ou ob-
tiver a guarda judicial para fi ns 
de adoção da criança”. 

Somente poderão solicitar 
a licença por mais 60 dias as 
servidoras que requeiram, o 
benefício até o final do pri-
meiro mês após a adoção ou 
a obtenção da guarda judicial 
para fi ns de adoção. 

Durante o período da pror-
rogação da licença-materni-
dade a servidora terá direito 
a remuneração integral, nos 
mesmos moldes devidos no 
período em que recebe o sa-
lário-maternidade pago pelo 
Regime de Previdência em que 
estiver vinculada.

“Nos períodos de Licen-
ça-Maternidade de que trata 
esta Lei, as servidoras públicas 
referidas não poderão exercer 
quaisquer atividades remune-
radas, sob pena de perderem o 
direito a prorrogação, sem pre-
juízo do devido ressarcimento 
ao erário”, diz o projeto. 

O projeto será analisado 
quanto a legalidade, ou seja, 
em primeira votação.

Raphael FERRARI

afi rma Bruna. 
O secretário e representan-

te da Associação das Autoes-
colas na Região de Rio Preto, 
Marcio Junio Rodrigues, afi r-
ma que o projeto da senadora 
Kátia Abreu tenta colocar 
como vilões as autoescolas.  
“Não precisa mudar a lei. É 
preciso uma portaria voltan-
do como era antes de 1999. O 
aluno fazia a quantidade de 
aulas necessárias. Não tinha 
obrigatoriedade de 20 horas/
aula de moto e de carro. Ficou 
caro por conta disso”, explica 
Marcio. 

Opiniões 
Samuel dos Santos, de 18 

anos, está fazendo as aulas 
práticas. Estudante de Direito 
ele acredita que o projeto pode 
trazer benefícios, mas destaca 
que a imposição de 20 ho-
ras/aulas é desproporcional.
“Acredito que dar indepen-
dência para a pessoa optar 
qual melhor caminho é váli-
do”, diz. Já para Lucas Bar-
bosa, também de 18 anos, o 
atual modelo não precisa de 
mudanças radicais, como de-
seja o atual projeto no Senado. 
“Precisava apenas melhorar 
a questão das autoescolas 
para que elas por si só conse-
guissem diminuir o valor da 
carteira”, disse.

Luiz Felipe Possani

Divulgação

Flordelis, ex-deputada
A Justiça negou o pedido da ex-deputada 
federal Flordelis para tirar o julgamento 
da 3a Vara Criminal de Niterói

D
iv

ul
ga

çã
o

Vice- presidente
O vice-presidente Hamilton Mourão 
participou da 2ª SC Expo Defense, de 
produtos industriais militares
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CIDADES FGTS liberada
Trabalhadores nascidos em julho já 
podem sacar até R$ 1 mil das contas do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Produto orgânico
O Ministério da Agricultura lançou 
na sexta-feira a Campanha Anual de 
Promoção do Produto Orgânico

A partir dete fi m de sema-
na, 21 e 22, bebês e crianças 
de zero a cinco anos poderão 
entrar para visita social nos 
presídios do estado de São 
Paulo. 

Continua valendo a limi-
tação de até dois menores por 
dia de visita, por privado de 
liberdade. As crianças entre 
cinco e 12 anos incompletos 
devem apresentar o compro-
vante de vacinação completa 
ou atestado médico que evi-

PRESÍDIOS

Menores de cinco anos 
poderão visitar familiares

FOI PRESO

Homem danifica viatura e tenta 
golpear GCMs com pedaço de pau

dencie a contraindicação para 
a vacinação contra a Covid-19.

Publicada
A alteração nas regras foi 

publicada hoje, 20, no Diá-
rio Ofi cial do Estado de São 
Paulo. A Resolução SAP 50, 
de 19/05/2022, disciplina o 
ingresso de menores de cinco 
anos de idade para realiza-
ção de visita nos estabeleci-
mentos prisionais, alterando 
a Resolução SAP 15/2022.

Um homem, de 39 anos, foi 
preso em fl agrante, na madru-
gada deste sábado, 21, por da-
nifi car uma viatura da Guarda 
Civil Municipal (GCM) e ten-
tar agredir a equipe a paula-
das. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, a guarnição foi aciona-
da por um morador do bairro 
Solo Sagrado, na Região Nor-
te de Rio Preto, à 0h45, que 
teve a sua garagem obstruída 
por uma motocicleta. O soli-
citando alegou que pretendia 
sair com seu veículo e estava 
impedido. 
Quando os guardas chegaram 
na avenida Alfredo Teodoro 
de Oliveira, e pesquisavam a 
placa da moto, viram que do 
outro lado da via, a aproxi-
madamente 80 metros, um 
desconhecido se levantou 
bastante exaltado e passou a 
xingar a equipe. 
Em seguida, ele veio em dire-
ção à viatura, uma Chevrolet 

S10, e passou a desferir golpes 
na lataria com um pedaço de 
madeira que pegou no chão. 
Os guardas desceram da ca-
minhonete e o acusado tentou 
golpeá-los com a ripa. O sus-
peito foi contido e algemado. 
Conforme a GCM, o local 

onde ocorreu a abordagem é 
conhecido por ser ponto de 
encontro de usuários de dro-
gas.
 No Plantão, foi arbitrada 
fi ança de R$ 1,5 mil, que não 
foi paga, e o autuado foi leva-
do para a carceragem local.

Menores de cinco anos poderão visitar familiares nos presídios

Homem danifica viatura e tenta golpear GCMs com pedaço de pau

Um rio-pretense, de 34 
anos, foi atropelado na calçada 
e teve a perna esquerda pren-
sada por um Ford Focus, às 
2h16 deste sábado, 21. A vítima 
estava sentada na mureta de 
uma casa noturna na avenida 
Juscelino Kubitschek de Oli-
veira, no Jardim Tarraf I. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a motorista foi dar mar-
cha à ré e acabou atingindo o 
jovem, que teve fratura exposta 
e foi socorrido pelo Samu até o 
Hospital de Base. 

Testemunhas
Testemunhas informaram 

para a Polícia Militar que o 
carro era dirigido por uma 
mulher. Enquanto a guarnição 
registrava o acidente, o dono 
do automóvel, de 25 anos, 
apareceu e disse que conheceu 
uma jovem num aplicativo de 
relacionamento e que se en-

Condutora dá ré, sobe na calçada 
e prensa perna de pedestre

contraram pela primeira vez 
nessa data. 

Boate
Na saída da boate, ela teria 

pedido para dirigir o Focus, 
alegando que nunca havia con-
duzido um carro com trans-
missão automática. Ao sair 
com o veículo a motorista 
teria se atrapalhado, acele-

rou o automóvel que estava 
engrenado em marcha à ré 
e atropelou a vítima. Para a 
PM, o rapaz falou que a jovem 
foi embora com amigos e não 
sabe se o nome pelo qual ela 
se apresentou é verdadeiro, 
desconhecendo seu endereço 
ou número de telefone. O 
proprietário do Focus afi rmou 
que saiu do local por causa do 

grande número de pessoas que 
se aglomerou, temendo por sua 
integridade física, e que retor-
nou com a chegada da viatura. 

Peritos da Polícia Técnica 
foram acionados e o caso, re-
gistrado no Plantão como lesão 
corporal culposa na direção de 
veículo automotor e omissão 
de socorro, segue sendo inves-
tigado pelo 5º DP.

O proprietário do Focus 
afirmou que saiu do lo-
cal por causa do grande 
número de pessoas que 
se aglomerou

O jovem, que teve fratura exposta e foi socorrido pelo Samu até o Hospital de Base

Motorista e 
passageira 
são presas 
por tráfico

Duas jovens, de 28 e 
26 anos, foram presas em 
fl agrante por policiais mi-
litares, por tráfi co de dro-
gas, no bairro Eldorado, 
na Região Norte de Rio 
Preto, no fi nal da tarde 
desta sexta-feira, 20. 

As acusadas estavam 
em um VW Gol e a mais 
velha, que dirigia o auto-
móvel, acelerou e tentou 
fugir ao ver a viatura. 

Em revista no veículo 
foram apreendidas seis 
porções de maconha. Na 
bolsa da mais jovem ha-
via mais duas porções da 
droga e uma máquina de 
cartão. 

Para a guarnição, elas 
confessaram que com-
praram os entorpecentes 
no bairro Santo Antônio, 
onde moram, e estavam 
no local da abordagem 
aguardando comprado-
res. 

Nas residências das 
acusadas foram confi sca-
dos, ao todo, mais 38 por-
ções de maconha, mais de 
R$ 1,1 mil, embalagens 
do tipo zip lock e uma 
balança de precisão.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Arquivo Dhoje

Fugitivo da 
cadeia de 
Bauru é 
preso

Durante patrulhamen-
to de rotina no Jardim 
Santo Antônio, na Região 
Norte rio-pretense, às 17 
horas desta sexta-feira, 
20, policiais militares cap-
turaram um foragido da 
Justiça de Bauru. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o procurado, 
de 23 anos, ao ver a via-
tura acelerou o passo e 
acabou sendo abordado. 

Em revista, nada de 
ilícito foi encontrado com 
ele, mas em pesquisa os 
pms descobriram que 
havia fugido do sistema 
penitenciário e havia um 
mandado de prisão expe-
dido pela Vara de Execu-
ções Criminais bauruense. 

O fugitivo foi levado 
ao Plantão e transferido 
para a Delegacia Seccional 
de Rio Preto, onde fi cou à 
disposição do Judiciário.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Homem é
preso após 
perseguir 
ex-mulher

Um motociclista, de 
44 anos, foi preso em fl a-
grante pela Guarda Civil 
Municipal (GCM), na ma-
drugada deste sábado, 21, 
por descumprir medida 
protetiva de urgência e 
perseguir a ex-compa-
nheira, de 45 anos. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, uma 
equipe da Patrulha Maria 
da Penha foi acionada 
pela vítima, que disse 
que estava em casa, no 
Jardim do Bosque II, por 
volta das 2 horas, quando 
o acusado chegou, tocou 
a campainha e passou 
a balançar o portão do 
imóvel. 

A viatura encontrou 
o suspeito a aproxima-
damente dez metros do 
imóvel. Ele admitiu ter 
conhecimento da ordem 
judicial para que se man-
tivesse afastado da ex-
-mulher, mas alegou que 
passava pelo local e “num 
momento de fraqueza” 
tocou a campainha, sem 
mencionar que havia em-
purrado a grade da resi-
dência.

Da REPORTAGEM

Um motorista, de 39 anos, 
que trabalha como carteiro em 
Bálsamo, foi preso em fl agran-
te por embriaguez ao volante, 
às 20h45 desta sexta-feira, 20, 

após fazer manobras arrisca-
das na rodovia Washington 
Luís (SP-310), entre Mirassol 
e Rio Preto. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, populares avisaram 
a Polícia Militar Rodoviária 
(PMR) de que o condutor de 
um GM Monza estava fazendo 

zigue-zague na pista. 
Ao ser localizado, ele ig-

norou os sinais de parada e 
quase atropelou um policial, 
que teve que pular para o lado 
para evitar ser atingido. 

O acusado, na altura do 
km 439, entrou na marginal 
da avenida Arthur Nonato e 

retornou para a rodovia, após 
cruzar a Alberto Andaló. 

Apoio
A guarnição solicitou apoio 

de outras viaturas e teve início 
uma perseguição que terminou 
com a prisão do infrator no 
quilômetro 435, na alça de 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Motorista bêbado faz zigue-zague, quase 
atropela policial, é perseguido e preso

acesso que liga a SP-310 à Vila 
Toninho. 

Força
De acordo com a PMR, ele 

se recusou a descer do Monza, 
sendo necessário o uso de força 
física e algemas, e negou fazer 
o teste do etilômetro. 

Ele foi examinado por um 
médico legista do IML que 
confi rmou a ingestão de bebida 
alcoólica. Na delegacia foi arbi-
trada fi ança de R$ 1,3 mil, que 
não foi paga, e o indiciado foi 
levado para a carceragem local, 
onde aguardará audiência de 
custódia.

NA SP-310

EM AVENIDA
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Comitê une secretarias e entidades para atender morador de rua

A região têm média de 400 
amputações mensais resul-
tado de sequelas provocadas 
por acidentes de trânsito em 
164 municípios que perten-
cem à Delegacias Regionais 
de Saúde de Rio Preto, Barre-
tos e Araçatuba.
Os números são do Centro 
de Reabilitação Lucy Mon-
toro. A informação é da 
Coordenadora Administra-
tiva, Tatiane Clementino. 
Tatiana explica que são 5 mil 
atendimentos ao mês. Destes, 
800 pacientes que sofreram 
acidentes de trânsito e fica-
ram com sequelas após hos-
pitalização e tratamento. O 
Centro faz a reabilitação e a 
entrega de próteses quando 
há indicação. 

Famílias
Os acidentes de trânsito signi-
ficam 20% dos atendimentos. 
Os pacientes que ficam com 
sequelas temporárias ou de-
finitivas são, na grande maio-
ria, homens na idade laboral 
e responsáveis pela manuten-
ção da família. 
Os prejuízos são de toda or-
dem. As famílias ficam sem 
o salário que mantém a casa. 

Acidentes de trânsito fazem 400 
amputados por mês na região

MAIO AMARELO

Os acidentes no trânsi-
to deixam ainda perto 
de 350 pacientes com 
sequelas na coluna e no 
cérebro

Muitas vezes o outro com-
panheiro tem que deixar o 
trabalho para cuidar do pa-
ciente. Afora as despesas co-
letivas com longos tratamen-
tos ou com auxílios médicos 
ou aposentadorias antecipa-
das pela Previdência Social. 
O Lucy Montoro foi inaugu-
rado em 2011. O Instituto 
tem como principal objetivo 
auxiliar no tratamento de 
reabilitação para pacientes 
com deficiências físicas inca-

pacitantes, motoras e sensó-
rio-motoras. 
Em Rio Preto, soma 450 mil 
atendimentos, com 13 mil pa-
cientes já passando pelo ser-
viço. 
Na pandemia, o instituto 
também atuou na pesquisa 
e reabilitação de pacientes 
com sequelas após a Co-
vid-19 e somou 12.189 tele-
atendimentos no período. 
Atualmente, são 65 profissio-
nais de 10 especialidades mé-

dicas na unidade de Rio Preto, 
além dos técnicos que fazem e 
adaptam os equipamentos.  
Para tentar evitar números 
tão elevados, o Centro Lucy 
Montoro promoveu  neste 
sábado, a partir das 9h, um 
Passeio de Conscientização 
Sobre Acidentes de Trânsito. 
Começa na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira e ter-
mina na Avenida José Munia, 
na Nova Redentora. A ação 
faz parte do Maio Amarelo. 

SECRETARIAS

Comitê une entidades para 
atender morador de rua

Uma reunião na manhã 
de sexta-feira (20) na Se-
cretaria de Governo da Pre-
feitura de Rio Preto criou 
um Comitê Intersetorial de 
Políticas Municipais para a 
População em Situação de 
Rua. O Comitê é composto 
por onze secretarias e a 
Guarda Civil Municipal. 

O Secretário de Gover-
no, Jair Moreti, disse que 
“teremos um Comitê forma-
do por 11 secretarias e mais 
três entidades da sociedade 
civil. O grupo terá como 
principal missão disciplinar 
esse fluxo para entrega de 
marmitas em Rio Preto.” 
Ele disse também que a 
Prefeitura está “ouvindo 
as entidades envolvidas e 
toda a sociedade para que 
juntos possamos delinear 
princípios e diretrizes e re-
digir a proposta da política 
municipal para a população 
em situação de rua. Esse é 
o pontapé inicial, que irá 
complementar as ações já 
existentes para esse públi-
co.” 

Projeto do prefeito Edi-

nho Araújo (MDB) vai re-
gulamentar secretarias, 
indicar os integrantes e 
definir os temas. 

Para Helena Marangoni, 
Secretária de Assistência 
Social, o Comitê é apenas 
mais um braço das ações 
em execução para mitigar 
os problemas que surgiram 
com o grande número de 
moradores de rua. “Temos 
muitos desafios, mas vamos 
trabalhar na construção 
de políticas eficazes, sem 
perder de vista o cuidado 
humanizado”, pontuou He-
lena Marangoni. 

O Centro de Referên-
cia Especializado (POP) 
voltado do atendimento 
dessa clientela, atende de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 19h30, e aos sábados 
e domingos, das 16h às 19h. 

Faz atendimento das 
pessoas em situação de 
rua com oferta do banho, 
alimentação e orientações 
sobre os serviços, bem como 
atendimento e esclareci-
mentos à população. O te-
lefone é 17 3237-3000.

Neste domingo (22/5), a 
ETA Palácio das Águas vai 
interromper o abastecimento 
de água, das 9 às 16 horas, para 
a implantação de um poste  e 
estruturas da nova entrada de 
energia junto à rede da CPFL. 

Para a realização deste pro-
cedimento, conforme as nor-
mas de segurança do trabalho, 
será necessário interromper o 
fornecimento de energia do 
local e a interdição do acesso à 
rua São Paulo junto à avenida 
Philadelpho Gouvea Neto. 

Poderão  ocorrer  fa l -
tas de água e baixas pres-
sões  das  9  às  16  horas 
nos seguintes  s istemas: 

VEJA AONDE

Bairros sem água e trânsito interditado hoje
Boa Vista, Alto Rio Pret, Uran, 
Maceno, Diniz, Alto Alegre, 
Mansur Daud, São Judas Ta-
deu, Redentora, Centro, Ci-
dade Jardim, São Marcos, 
Higienópolis, João Paulo e 
Castelinho. 

Interdições
Na manhã deste domingo, 

22, as avenidas Sabino Car-
doso Filho, Nadima Damha e 
Ricardo Siqueira de Mendonça 
serão interditadas, entre 6h 
e 10h, para a realização de 
uma corrida de rua. A Sabino 
Cardoso Filho será comple-
tamente interditada a partir 
da escola Sesi – incluindo 

a passagem por cima da ro-
dovia BR-153 e a ponte Jú-
lio Zacarin (ponte Estaiada). 
 
Na avenida Nadima Damha, 
a interdição será a partir da 

rotatória e apenas no Sentido 
Represa/Engenheiro Schmitt 
– o fluxo ficará liberado para os 
motoristas e motociclistas que 
transitarem no sentido oposto. 
 
A avenida Ricardo Siqueira 
de Mendonça, por sua vez, 
terá apenas o primeiro quar-
teirão interditado e apenas 
para o sentido Avenida de 
Maio – o sentido oposto se-
guirá liberado. Todas as vias 
já foram sinalizadas pela Se-
cretaria de Trânsito, Trans-
portes e Segurança. Também 
será necessário o fechamento 
temporário da alça de aces-
so da BR à Nadima Damha. 

A região têm média de 400 amputações mensais, segundo dados do Lucy Montoro em Rio Preto

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Bairros abastecidos pela ETA terão fornecimento de água suspenso

ALERTA EM RIO PRETO

Só 25% das crianças vacinadas contra sarampo

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra o Sarampo 
segue até o dia 3 de junho para 
todas as crianças com idade de 
seis meses a menores de cinco 
anos. Em Rio Preto, a cober-
tura vacinal está em 25,5%, 
bastante abaixo da meta pre-
conizada pelo Ministério da 
Saúde, de 90%. “O Sarampo é 
uma doença altamente trans-
missível e em crianças, prin-
cipalmente, pode evoluir com 
gravidade”, explica a gerente 
da Vigilância Epidemiológica, 
Andreia Negri. Este ano, a ci-
dade não confirmou casos da 
doença, mas em 2019 foram 
75 casos positivos.  Na região, 
dois casos já foram confirma-

dos. 
“Desta forma, é importante 

a intensificação da vacinação 
contra Sarampo, Caxumba e 

NA USP

Projeto Astrominas
está com inscrições 
abertas até dia 29

Até o próximo dia 29 esta-
rão abertas as inscrições para 
o projeto Astrominas 2022, 
da Universidade de São Paulo 
(USP). Serão oferecidas 400 
vagas para garotas de 14 a 17 
anos. As vagas serão distribu-
ídas proporcionalmente, sendo 
20% para estudantes de grupos 
pretos, pardos e indígenas, 
60% para alunas de escolas 
públicas e 20% para escolas 
privadas. As atividades serão 
gratuitas, de segunda a sexta-
-feira, com duração média de 
três horas por dia. A edição do 
Astrominas será realizada em 
formato online, do dia 2 a 22 de 
julho. O curso abordará ques-

tões de Astronomia, Ciências 
Atmosféricas, Geofísica, Geo-
ciências, Física, Oceanografia, 
Astrobiologia entre outras.

Rubéola pela vacina tríplice 
viral. Os pais de crianças que 
ainda não receberam a dose 
devem procurar a unidade de 

saúde para colocar a carteira 
vacinação dos filhos em dia e 
proteger contra a doença”, afir-
ma a gerente de imunização, 
Michela Barcelos. 

Pelo calendário de vacina-
ção do Ministério da Saúde, 
todas as pessoas de até 29 
anos de idade devem receber 
ao menos duas doses da vacina. 

Os de 30 anos ou mais, 
uma dose. Enquanto idosos 
não precisam se vacinar. Já 
trabalhadores da saúde, in-
dependentemente da idade, 
devem ter as duas doses. 

A vacina tríplice viral prote-
ge contra o Sarampo, Caxumba 
e Rubéola e está disponível 
em todas as unidades básicas 
de saúde de Rio Preto, de se-
gunda a sexta-feira, das 7h30 
às 16h30.

Da REDAÇÃO

Só 25% das crianças estão vacinadas contra sarampo em Rio Preto

Na avenida Nadima 
Damha, a interdi-
ção será a partir da 
rotatória e seguirá 
apenas no Sentido 
Represa/Engenheiro 
Schmitt
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O Mirassol recebe o Altos 
do Piauí neste domingo (22), 
às 11h, no estádio José Maria 
de Campos Maia, pela 7ª roda-
da da Série C do Campeonato 
Brasileiro. O Leão perdeu a 
invencibilidade na competição 
no último fim de semana, mas 
se manteve na liderança com 
13 pontos. No entanto, viu o 
Botafogo da Paraíba encostar 
e chegar a 12. 

A equipe da região terá dois 

Mirassol recebe o Altos e quer 
manter a liderança na Série C

CAMPEONATO BRASILEIRO

O Leão perdeu a 
invencibilidade na 
competição no 
último fim de semana

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

desfalques: o volante Daniel, 
expulso contra o Remo, e o za-
gueiro Rodrigo Sam, que rece-
beu o terceiro cartão amarelo 
e terá que cumprir suspensão. 
O Mirassol também um re-
forço nesta semana. Trata-se 
do volante Vinicius Diniz, 
22 anos, que chega ao clube 
depois de passagens por Vo-
tuporanguense e Santa Cruz. 
O técnico Ricardo Catalá, no 

entanto, ressaltou, que espera 
mais contratações. 

“O clube precisa de mais 
peças, mas a gente tem tenta-
do ser assertivo. Apareceram 
vários nomes e a gente sempre 
toma a decisão em conjunto, 
mas entendemos que os nomes 
não viriam de fato para fazer a 
diferença. Estamos atrás de 4 
ou 5 peças para encorpar, pois 
entendemos que nós estamos 

performando em um nível em 
que podemos estar entre os 8, 
mas precisamos de mais poder 
de fogo”, afirmou o treinador. 

Se o Mirassol é líder, a si-
tuação do Altos é exatamente 
oposta. O time é o lanterna da 
Série C com uma vitória e cinco 
derrotas sofridas. Fernando 
Tonet assumiu como treinador 
da equipe e já é o 5º técnico 
do ano do time nordestino. 

O Mirassol recebe o Altos do Piauí neste domingo (22), às 11h, no estádio José Maria de Campos Maia

A equipe terá 
dois desfalques: 
o volante Daniel, 
expulso contra o 
Remo, e o zagueiro 
Rodrigo Sam, com 
terceiro amarelo

Leo Roveroni/Agência Mirassol 

FORMAR TIMES

Futebol feminino de Rio Preto faz seletiva
O time campeão brasileiro e 

paulista feminino do Realidade 
Jovem está organizando uma 
grande seletiva para formação 
do seu time Sub-15 e também 
para compor o seu elenco 
adulto. 

Dia 28
A seletiva está marcada 

para o dia 28 deste mês, a 
partir das 14 horas, no Campo 

2 do Distrito Industrial.  Para o 
time Sub-15 serão selecionadas 
atletas nascidas nos anos de 
2007, 2008 e 2009.  Também 
haverá seletiva para o time 
adulto,  sem limite de idade. 

Campeonatos
“Estamos selecionando 

garotas para compor o nosso 
time Sub-15 que disputará o 
Campeonato Paulista e tam-

bém estamos em busca de 
jogadoras para o time adulto 
que jogará o Brasileirão e o 
Paulistão neste ano”, afirmou 
a dirigente do time, Dorotéia 
Reguera Inojo. 

Para participar da seletiva 
é necessário levar documento 
oficial com foto, roupas leves, 
chuteira e caneleira.  Mais 
informações nos fones (17) 
99135-4111/98174-7403.

Seletiva é para 
formar times do 
campeonato Pau-
lista Sub-15 e para 
a equipe adulta 
que vai jogar o 
Brasileirão

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

NUM CLICK DE JORGE MALUF 
O feijão chique foi uma festa chiquésima. Waldner Lui 
é uma pessoa idiossincrática, cheio de particularida-
des. Ele não é só advogado, mas um colunista social 
chiquésimo. O ponto principal da festa foi a elegância 
e o bom gosto. Ele reuniu tudo de bom nesse feijão 
chique: foi muito mais glamouroso que outros tempos. 
Nunca se viu tanto socialite por metro quadrado, tão 
refinada a festa que a feijoada ficou em clima de res-
taurante cinco estrelas.  As pessoas se cumprimenta-
vam com sorrisos, olhares insinuantes e muita classe 
e elegância. A médica Ângela Cristina Jalles, com sua 
performance de barbie da Estrela, muito elegante, 
chegou ao lado do marido, o gentleman Luiz Jalles. En-
tre as mesas mais brilhantes, estava a reservada para 
a Academia Rio-pretense de Letras e Cultura (Arlec). 

GLAMOUR
O expert em fazer amigos, como Fábio, o filho da Ân-
gela Arroyo dos Santos, eterno marido da Fifi, tam-
bém apareceu para felicidade dos amigos do advoga-
do que deu certo como colunista Social.

VISITA NO CANADÁ
O médico obstetra Pedro Venturelli, ex-vice-presiden-
te do Automóvel Clube, está no Canadá. Foi rever a 
filha que herdou dele a profissão de medicina. Apro-
veitou para reunir toda a família em férias temporá-
rias. Ele não volta a tempo de assistir o baile de 102 
anos do Automóvel Clube, onde ele era vice-presiden-
te no começo do ano. Venturelli é uma persona muito 
querida e renomado médico.

ANIVERSARIANTE DA SEMANA 
Jorge Saad, frequentador assíduo do Automóvel 
Clube, é aniversariante da semana que vem. O atual 
vice-presidente do Automóvel Clube Moisés Camar-
go e a esposa Tuca Muanis não têm medido esforços 
para agradar os sócios do tradicional Clube da Aveni-
da, Alberto Andaló.

PORTAL DE CONTEÚDO RURAL
Aleksandro, cantor sul-mato-grossense, morreu 
em um acidente de ônibus aos 34 anos. O acidente 
aconteceu na rodovia Régis Bittencourt. O cantor 
João Vitor Moreira, conhecido como Conrado, também 
estava no ônibus. Ele segue internado.

FAMOSO E COVID
O músico Jon Bon Jovi testou positivo para a covid-19 
recentemente. O resultado positivo foi recebido minutos 
antes do cantor subir no palco em um show em Miami. 
O cantor de 59 anos passa bem. Princípios bíblicos de 
administração financeira, entre eles está o dízimo. Há 
quem diga que é um por cento sobre o seu salário. Mas 
vale apena consultar alguém expert no assunto.

A JOVEM MAIS BELA DA SEMANA 
Entre uma torta de avelã e uma de laranja, Ana Paula 
Jalles aterrissa na coluna de hoje. A beleza de Ana 
Paula rodeada de amigas. Foto: álbum de família.

–

– – –

–

–
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–
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Conheça os principais pontos do 
Código de Defesa do Consumidor

NOVO DECRETO DO SAC PODE GERAR 
PREJUÍZOS PARA O CONSUMIDOR; ENTENDA

O Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) é uma lei 
criada em 1990 que regulamenta 
as relações de consumo no 
Brasil e garante diversos 
direitos aos consumidores. 
O Procon-RJ traz alguns dos 
principais pontos do código.
O Artigo 6º é considerado um 
dos mais importantes, pois 
estabelece alguns dos direitos 

básicos do consumidor. Ele 
prevê, por exemplo, que o 
consumidor deve ser informado 
sobre qualquer risco à saúde 
ou à segurança que o produto 
ou serviço oferecido pode 
trazer, além de assegurar o 
direito à orientação a respeito 
do consumo adequado de 
produtos e serviços. O mesmo 
artigo também proíbe as 
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Em 5 de abril, o presidente 
Jair Bolsonaro aprovou o novo 
decreto do SAC (Serviço de 
Atendimento ao Consumidor). 
Com isso, o decreto anterior, 
conhecido como lei do SAC, 
foi revogado. Apesar disso, o 
consumidor pode ser prejudicado 
pela mudança pois o de 2006, 
foi um grande progresso, e 
uma grande conquista para os 
consumidores, 
Isso porque essa legislação 
abordava detalhes de como 
o serviço de atendimento ao 
público deve ser feito pelas 
empresas.
O novo decreto do SAC
O novo decreto legisla sobre 
o Serviço de Atendimento 
ao consumidor de serviços 
regulados pelo Poder Executivo 
federal — como bancos, 
empresas de telefonia e de TV 
por assinatura, companhias 

Divulgação

propagandas enganosa e abusiva.
O Artigo 13, por sua vez, 
determina que, caso não seja 
possível identifi car o fabricante 
do produto, o vendedor pode 
ser responsabilizado por danos 
causados pelo artigo que vendeu.
Caso o consumidor tenha 
problemas com algo que 
comprou, o fornecedor tem até 
30 dias para resolver. Se isso não 
acontecer, o Artigo 18 do CDC 
garante ao consumidor o direito 
de escolher entre a substituição 
do produto por outro igual, a 
restituição imediata do valor 
ou o abatimento proporcional 
do preço em outra compra.
Já o Artigo 39 caracteriza a 
prática proibida da venda casada: 
situação em que o fornecedor 
exige a aquisição de outro 
produto ou serviço além do 
escolhido pelo consumidor.

aéreas, operadoras de saúde e de 
transportes, e empresas de água e 
energia, por exemplo.
Segundo a especialista, em um 
olhar menos atento, são vistas 
algumas inovações benéfi cas. 
Entre elas, está o incentivo à 
utilização de diferentes canais 
de atendimento ao consumidor 
— especialmente a internet 
—, e não somente os canais 
telefônicos.
Contudo, o decreto atual 
traz diversos retrocessos que, 
na prática, prejudicarão o 
consumidor.
Exemplifi cando, o primeiro 
problema do novo decreto 
é a falta de evolução nos 
mecanismos de proteção ao 
consumidor. Entre as duas leis, 
existe um espaço temporal de 14 
anos.
O parágrafo 3º do artigo 3º 
determina que, na hipótese 
de o serviço ofertado não 
estar disponível para fruição 
ou contratação, poderá ser 
interrompido o acesso ao SAC — 
observada a regulamentação dos 
órgãos ou entidades reguladoras 
competentes.
Sendo assim, por exemplo, caso 
o serviço de energia elétrica seja 
interrompido, o consumidor 
talvez não consiga informações 
junto ao SAC da distribuidora 
de energia. Isso porque o SAC 
também poderá ser interrompido.
No mesmo artigo, o parágrafo 
5º proíbe a veiculação de 
mensagens publicitárias ao 
longo do tempo de espera para 
o atendimento. Porém, ele abre 
exceção se existir consentimento 

prévio do consumidor. Apesar 
disso, não há regulação sobre 
como se dará esse consentimento.
Outro prejuízo é que não existirá 
mais a obrigação expressa de, no 
primeiro menu, o consumidor 
falar diretamente com o 
atendente.
O fornecedor precisará oferecer 
aos consumidores pelo menos 
um canal de atendimento 
gratuito. Um ponto positivo é a 
via telefônica obrigatória.
No entanto, os novos 
regulamentos de autoridades 
regulatórias se encarregarão pelo 
tempo de espera, atendimento 
por humano, transferência das 
ligações, menu de atendimentos 
e outras questões.
Conforme novo decreto, 
a Secretaria Nacional do 
Consumidor tem a função 
de desenvolver ferramentas 
e metodologias para medição 
da efetividade dos SACs. Isso 
tendo por base o número 
de reclamações, taxas de 
solução das demandas, índices 
de reclamações em canais 
ofi ciais e grau de satisfação do 
consumidor.
O principal problema do novo 
decreto é que ele não progrediu 
nos pontos necessários que 
poderiam ter sido explorados. 
Além disso, nova lei “coloca nas 
mãos do mercado o poder que 
deveria ser da lei em defesa do 
consumidor”.
O novo decreto passará a vigorar 
em 180 dias — contados do dia 
5 de abril. No entanto como a 
lei coincidirá com as eleições, 
poderá haver mudanças.
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Rio-pretense na Suécia fala de 
tensão após país acenar à OTAN

ENTREVISTA ESPECIAL

Samuel Freschi Decresci, 
professor e doutorando 
em Ciências Sociais,
diz que situação
é preocupante

Bianca Betinelli, tradutora e intérprete rio-pretense, reside em Estocolmo, capital sueca, há sete anos

Daniela MANZANI 
redacao@dhoje.com.br

Desde que a Ucrânia foi in-
vadida pela Rússia, a Finlândia 
e a Suécia passaram a repensar 
a neutralidade. 

Na última quarta-feira, 18 
de maio, foi formalizado o 
pedido de adesão à OTAN 
(Organização do Tratado do 
Atlântico Norte) por parte dos 
países nórdicos. 

Bianca Betinelli, tradutora e 
intérprete rio-pretense, reside 
em Estocolmo, capital sueca, 
há sete anos. Para a jovem, 
essa aliança a longo prazo pode 
minimizar a chance de futuros 
conflitos e aumentar a seguran-
ça, mas lidar com a tensão que 
paira no ar tem sido bastante 
desafiador. 

“De certa forma, pode ser 
interessante, mas também pode 
ser muito arriscado, uma vez 
que, enquanto a situação entre 
a Rússia e a Ucrânia não for 
resolvida, é muito preocupante 
tomar qualquer tipo de deci-
são que possa influenciar na 
escalada da guerra. Não diria 

que não sinto medo, pois tudo 
pode acontecer visto que seres 
humanos estão no controle e 
vivemos um momento de ex-
tremismo no mundo inteiro. 
Me incomoda ver o quanto 
ideologias defasadas ainda são 
ressuscitadas”, desabafa. 

A tradutora enfatiza o quan-
to a decisão é complexa, afinal, 

existem benefícios de um lado, 
mas a interpretação que o 
presidente da Rússia pode ter 
diante de tal escolha deixa os 
suecos e finlandeses receosos. 

“Muitos acreditam que ade-
rir ao grupo traz segurança, 
mas a possibilidade da Rússia 
atacar a Finlândia deixa muitos 
dos meus amigos em pânico. 

Muitos já falam em deixar a 
capital até as coisas ‘melhora-
rem’”, acrescenta. 

Bianca acredita que, para a 
Suécia, integrar o grupo neste 
patamar da situação, pode ser 
um problema desnecessário, 
em função de que a Finlândia 
está sendo ameaçada, o que faz 
do contexto ainda mais frágil. 

“A Suécia já é aliada de 
vários países que fazem parte 
da OTAN e, portanto, não acho 
que faça alguma diferença es-
perar esse conflito se resolver”, 
analisa. 

Samuel Freschi Decresci, 
professor e doutorando em Ci-
ências Sociais, diz que o fato de 
a Suécia e a Finlândia serem pa-

íses muito próximos da Rússia 
lhes trazem temores por conta 
de todo o histórico de práticas 
imperialistas da Rússia. 

Fracos militarmente, esses 
países nórdicos estão atemo-
rizados; por isso repensam 
sua neutralidade. “O DNA da 
Rússia sempre foi autoritário e 
imperialista. É tudo uma ques-
tão de geopolítica. Mas a OTAN 
também quebrou algumas 
promessas ao chegar aos países 
bálticos e outros países que per-
tenciam ao Pacto de Varsóvia, 
extinta organização militar ca-
pitaneada pela União Soviética. 
Talvez a Ucrânia também tenha 
errado em querer adentrar para 
a aliança. Respeitar a soberania 
de um país é fundamental, po-
rém, algumas escolhas parecem 
incitar uma disputa”, pondera. 

Em suma, o grande pro-
blema, para o professor, é um 
artefato nuclear ser lançado. 
Pode representar um efeito 
dominó e um aumento da 
dimensão do conflito. Freschi 
ainda ressalta que, em geral, o 
processo de adesão pode levar 
até um ano e não ser concluído. 

        Muitos acredi-
tam que aderir ao 
grupo traz segu-
rança, mas a possi-
bilidade da Rússia 
atacar a Finlândia 
deixa muitos dos 
meus amigos em 
pânico.
Bianca Betinelli, 
rio-pretense na Suécia

“

“
Arquivo Pessoal
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Especialidade em várias casas, este prato vem à mesa do brasileiro a qualquer hora e dia. 
Especialmente para este fim de outono e início de inverno, nada melhor do que saborear uma de-
liciosa feijoada. O restaurante Uruguaio, El Toro, inseriu em seu menu, aos sábados, a tradicional 
e deliciosa feijoada completa. Acompanhada de arroz branco, farofa, couve na manteiga, molho 
de pimenta e rodelas de laranja, a Feijoada do El Toro é uma ótima pedida para o almoço, ou 
para o jantar de sábado. Além de uma ótima refeição, ela vem com preço justo: R$ 60 individual, 
R$ 85 para duas pessoas. O El Toro fica na Rua Pernambuco, 3229, Redentora., e para pedidos 
e reservas: (17) 3234-4838. A casa é considerada como um dos destaques no ramo de carnes de 
Rio Preto, especializada em cortes nobres. Com pratos à la carte, o El Toro também serve pratos 
tradicionais, com vinhos que harmonizam perfeitamente bem, além de entradas e sobremesas. 
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BABADEQUIABO
Inverno aquece a
cozinha afetiva

Costela de Angus

Risoto é um prato que chegou 
no Brasil e se fixou em todos 
os menus dos melhores res-
taurantes. Rio Preto também 
aderiu a este prato, onde 
tornou-se tradição, entrando 
até em calendários astronô-
micos como: dia ou semana 
do risoto. O restaurante Dai 
Cuccina & Bar que movimen-
ta a Av. Alberto Andaló, tem 
ótimos risotos. Mas um em 
especial, trazendo uma certa 
mistura de brasilidade com a 
culinária italiana. Nele, além 
de ir todo o conceito técnico 
de um bom risoto, como um 
bom caldo base, um bom 

RISOTO

sofrito e parmesão de quali-
dade, vai também a costela 
desfiada. Cozida por cerca 
de 8 horas no forno a lenha, 
pimenta biquinho e salsinha, 
ela é finalizada com um belo 
ovo mollet que agrega ainda 
mais na cremosidade do riso-
to e trás todo um charme para 
o prato. Tornando um carinho 
no estômago. O Dai Cuccina 
& Bar fica localizado na Av. Dr. 
Alberto Andaló, 3209, além 
do novo espaço, localizado 
no Duo JK, na Av. Jk, trazendo 
pizza, vinho e drinks. Pedidos 
reservas e informações (17) 
3600-8548. 

O brasileiro adora algo inovador 
e que traga novas experiências. 
Rio Preto recebe em seus res-
taurantes, all time, pratos dife-
rentões que aguçam o paladar 
dos amantes de uma boa comi-
da. E o Uai Steak, não tão novo, 
e não tão velho, chegou mos-
trando a diferença. Ele traz em 
seu cardápio uma experiência 
culinária afetiva, com sinônimo 
de uma gastronomia familiar, 
nos trazendo recordações de 
pratos feitos por nossas mães 
ou avós.  O Menu Experiência, 
compõe uma entrada com a Sa-
lada Sebastião, sendo uma re-
leitura da Caesar salad, com mix 
de folhas de aquaponia, servida 
com creme de iogurte e ervas 
orgânicas, salpicada por uma 
pururuca natural defumada. Em 
seguida vem o Beira de Estrada, 
que é um pão de queijo rechea-

Menu Experiência

do com linguiça suína caseira e 
molho chimichurri feito com er-
vas da horta do Uai Steak. Após 
é servido a Panceta Crock, que 
é uma barriga suína pururucada 
na brasa acompanhada por uma 
molho de goiabada cascão pi-
cante. Por último, mas não me-
nos importante, o Menu Expe-
riência traz o Surf and Turf, um 
flat iron bovino com molho de 
creme de leite e alho feitos na 
brasa, finalizado com camarão 
por cima. E a sobremesa, sazo-
nalmente é alterada para trazer 
novos sabores. Uma delicia de 
Menu, que cabe em qualquer 
dia, frio ou quente, que só de 
imaginar, nos faz salivar. O Uai 
Steak fica localizado na rua Cel. 
Spínola de Castro, 4664, Vila 
dos Bancários. Pedidos reser-
vas e informações (17) 99140-
3229. 

Com este tempinho mais ame-
no, cai como uma luva caldos e 
cremes. Um em especial, que 
traz para a mesa uma experiên-
cia única é o Capeletti in Brodo. 
Na tradução, brodo é caldo em 
italiano. Sendo um delicioso 
bem aromático e muito saboro-
so, podendo ser à base de car-
ne, frango ou legumes. O restau-
rante Bocacci adicionou em seu 
menu, de quarta a domingo, este 
prato, que já é sucesso de pedi-
dos. Além do mais, o Capeletti 
in Brodo do Bocacci vem servido 
no pão italiano. Além deste pra-

Capeletti in Brodo

to, a casa traz um conceito ar-
quitetônico com referências da 
Itália e um cardápio recheado 
de pratos com massas frescas, 
carnes e risotos, acompanhados 
de selecionados molhos prepa-
rados artesanalmente, com er-
vas frescas. Há também vinho 
nacional e internacional, drinks 
e chopp. O restaurante Bocacci 
está localizado no complexo do 
Duo JK, na Av. Pres. Juscelino K. 
de Oliveira, 2000 - Jardim Tarraf 
II, Abre A para almoço e jantar. 
Pedidos reservas e informações 
(17) 3304-3448.

Pizza 1

Quem não gosta de uma boa pizza?! Pizza reúne família, amigos e cai 
bem  em qualquer confraternização. Com uma variedade enorme, pizza-
rias do mundo todo recriam e fazem pizzas com sabores jamais pensa-
dos. Uma pizzaria inaugurada em 2019 em São José do Rio Preto, che-
gou com tudo. A Villa Calui traz em seu cardápio uma variedade de pizzas 
tradicionais e umas com mix de sabores diferenciados, todas assinadas 
pelo Chef Guilherme Regazzini, que é formado pelo Hotel escola Senac 
de Águas de São Pedro desde 2001 e pela Scuola Italiana Pizzaioli.  Uma 
das pizzas mais pedidas, é a Pizza de Cupim Specialle. Ela traz em sua 
composição, molho de tomate italiano, Mozzarela, confit de cupim, mix 
de cebola caramelada,  requeijão e leve toque de alho desidratado,  sob 
uma massa de longa fermentação  e maturação, somando um total de 

no mínimo 48h, podendo chegar a 72h, tornando uma massa extremamente leve, aerada e saborosa e 
de deixar os amantes da pizza sempre com aquele gostinho de quero mais! Além das pizzas, a casa serve 
entradas diversas cornicciones (pãozinho) e  vinhos de vários rótulos, nacionais e internacionais. A Villa 
Calui possui um site , www.villacaluipizzaria.com.br e está situada na rua Imperial 1108, Vila Imperial. 
Mas logo ela irá para novo endereço, na rua Carmelino Gonçalves Condessa, esquina com a rua Dr. Raul 
de Carvalho, no bairro Alto Rio Preto. Pedidos,  reservas e informações (17) 3232-0220.

FEIJOADA 1 

O restaurante Flor de Sal que é referência em gastronomia clássica francesa, e algumas 
releituras, em Rio Preto e região, traz no cardápio, além da qualidade extraordinária, também 
acompanha uma seleta carta de vinhos e coquetéis tradicionais e drinks exclusivos. O Flor de 
Sal abre para almoço e jantar, sendo de terça a domingo do meio dia às 15 horas. E de terça 
a sábado das 19h30 às 23 horas. O cliente pode saborear o Menu Executivo ou o À la Carte 
no próprio local, que traz um clima dos bistrôs e a joie de vivre francesa, fica na rua XV de 
Novembro, 4398, numa charmosa esquina no bairro Redentora, ou pode pedir delivery, nos 
mesmos horários de atendimento da casa. Assinado pelo proprietário, o chef Tiago Caparroz, 
formado na ESCF – Ferrandi na França, o Flor de Sal está na 35ª posição no ranking dos 50 
melhores do Brasil. Para reservas e pedidos, o tel: (17) 3121-6500. 

Tradicionalmente servida em épocas mais frias, a feijoada além de alimentar o corpo, ali-
menta a alma. Sendo uma experiência única, este prato não desagrada ninguém. Com produtos 
selecionados e feitos pelas mãos do chef Rafael Faustino, a Feijoada do Salsa Rooftop, que é 
servida apenas aos domingos no almoço, é esplêndida. Com carnes defumadas na parrilla, tra-
zendo aquele toque único e especial, a Feijoada completa traz como acompanhamento, arroz, 
couve, torresmo e vinagrete. Por um valor especial, a Feijoada R$ 64,90 serve de uma pessoa, 
muito bem obrigado! O terraço, onde o Salsa Rooftop fica localizado, é um espetáculo à parte. 
Moderno e descolado, ele caiu no paladar do rio-pretense, de todas as idades. Tendo um clima 
descontraído, cai perfeitamente para uma feijoada, steaks, cervejas, drinks e vinhos de diferentes 
regiões do mundo. O Salsa Rooftop fica localizado no Duo JK, na Av. Juscelino K. de Oliveira, 
2000 - Jardim Tarraf. Para reservas informações (17) 99276-2237.

FEIJOADA 2

Frutos do mar é um dos 
pratos mais pedidos nos me-
lhores restaurantes do mun-
do. E quando falamos de 
frutos do mar, o camarão é 
o primeiro que vem à nossa 
mente. Apreciá-lo cai bem 
em qualquer lugar e hora do 
dia. Por isso, o L’Osteria traz 
em seu cardápio o prato Ca-
marão Rosa Flambado, que 
é com certeza um dos que-
ridinhos do menu à la carte. 
Composto por camarão rosa 
flambado no conhaque, ele 
vem acompanhado de risoto 
de azeite de trufas negras, 
emulsão de leite de coco e 
açafrão espanhol. Uma ótima 

Camarão
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Bisteca Fiorentina
Em um amplo e contemporâneo ambiente, o Cultura del Grano, onde funcionou a antiga Forneria Casa Grande, traz 
uma atmosfera descontraída e aconchegante, com um terraço ao ar livre. No cardápio a casa traz pratos de  massas e 
pizzas, que acompanham coquetéis ou vinho. Um corte saboroso e muito pedido é a bisteca. Ainda mais acompanha-
do de uma bela massa. A Bisteca Fiorentina é uma ótima pedida, no Cultura del Grano O interior do Cultura del Grano 
tem estrutura para receber diversos tipos de reuniões e eventos, além de abrigar uma área para crianças. Aberto de 
terça a domingo, das 19h30 à meia noite, com a cozinha até as 23 horas, a casa traz pastas e molhos artesanais, 
assinados pelo chef Tiago Caparroz, além de pizzas clássicas, especiais, sem glúten, além de entradas e sobremesas. 
O Cultura del Grano fica localizado na rua Antônio de Godoy, 4163, na Redentora. Delivery ou reservas  (17) 3353-
5663 ou WhastsApp (17) 99124-2703.

Pizza 2 
Não é crepe, não é panqueca, não é cone e tampouco taco. É Pizza Crek! Uma massa extra fina a qual é 
recheada com os mais variados e saborosos ingredientes. São mais de 40 sabores de pizzas, entre sal-
gadas, doces e veganas. Na Pizza Crek é tudo pensado para que você tenha a melhor e mais espetacular 
experiência ao saborear uma pizza não convencional, prática, barata, diferente, crocante e muito saboro-
sa. Para isso somos criteriosos na escolha dos ingredientes e na apresentação de nossas pizzas, as quais 
são embaladas individualmente para facilitar a degustação. Os preços das pizzas variam de R$ 12,40 a 
R$ 18,50 dependendo do recheio. E o funcionamento é das 17 às 22h30. A franquia de Rio Preto fica 
localizada na Av. Arhur Nonato, 5531 – Anexo 1, sala 02, no Posto Monte Carlo, próximo a Bady Bassitt.

pedida para aquecer qualquer 
paladar. No L’Osteria, o cliente 
também saboreia um ambiente 
aconchegante, com a sofistica-
ção da cozinha italiana. Com 
um menu que harmoniza os 
mais nobres cortes de carnes 
bovinas, suínas, peixes e frutos 
do mar, acompanhados dos 
melhores rótulos de vinhos, 
drinks diferenciados e sobre-
mesas, tornando as refeições 
ainda mais especiais. O L’Oste-
ria fica localizado na rua XV de 
Novembro, 4353, Redentora. 
Para reservas e informações 
(17) 3353-8333. 


