
ROL TAXATIVO

Julgamento 
no STJ pode 
beneficiar 
plano de saúde

NA TERÇA

Câmara analisa 
veto a projeto de 
passe livre para 
transplantados

Um grupo de mulheres de 
Rio Preto mobiliza as redes 
sociais para alertar sobre o 
julgamento na 3ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). A Terapeuta Ocupa-
cional Renata Tosta afirma 
que “se o Rol Taxativo for 
considerado legal pelo STJ 
os planos estarão dispensa-
dos de disponibilizar o trata-
mento para os procedimen-
tos que não estão na lista da 
ANS”. CIDADES  Pág.5

A Câmara de Rio Preto ana-
lisa na próxima terça-feira, 
7, veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) ao projeto 
que concede passe livre a 
pacientes pré e pós trans-
plantados que se encontram 
em situação de vulnerabili-
dade social. Edinho justifi-
cou o veto alegando que a 
iniciativa não pode partir 
da Câmara, mas do Poder 
Executivo.
POLÍTICA  Pág.3

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP - DOMINGO - 05 DE JUNHO DE 2022 - ANO XIX- Nº 5.575 - R$ 1,50

DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

O DHoje traz nesta edição um 
roteiro com as principais festas 
juninas de Rio Preto e cidades da 
região Metropolitana para você 
agendar e levar toda a família. 
ESPECIAL  Pág.7

VAMOS PRO
ARRAIÁ?

A Fundação Faculdade de Medicina de Rio Preto (Funfarme), mantenedora do 
Hospital da Criança e Maternidade (HCM), aguarda definições do Ministério 
da Saúde e o envio de insumos para dar início às testagens das novas 50 doen-
ças que foram incluídas no teste do pezinho, segundo a assessoria de imprensa. 
A lei entrou em vigor dia 26 de maio. O atual teste rastreia 6 doenças.  CIDADES Pág.5

DAR OU NÃO BANHO NO SEU GATO?
CANTINHO DO BICHO

Quando o assunto é gato, um debate clássico vem à tona. Mas afinal dar banho em
felinos é necessário ou prejudicial? Segundo a médica veterinária Laura Baron, os 
gatos possuem seu próprio sistema de higiene. “Os gatos são autolimpantes, conse-
guindo manterem-se limpos pelo fato de se lamberem com frequência, sendo assim, 
em gatos saudáveis, os banhos não são necessários”, pontua. ESPECIAL Pág.8

MAIS SAÚDE

Teste do Pezinho 
Ampliado vai 
detectar 50 
doenças em 
recém-nascidos

FUTEBOL

América joga 
hoje e pode se 
despedir da 
Bezinha

Em situação complicada Na 
Bezinha, o América pode ser 
eliminado matematicamen-
te da competição. O Rubro 
encara o Fernandópolis fora 
de casa neste domingo (5), 
às 10h.  ESPORTES Pág.6

DIA DOS NAMORADOS

AMOR QUE ANIMA O COMÉRCIO

Com a retomada gradual das atividades e a economia do município se aquecendo aos 
poucos, a data mais romântica do ano traz boas projeções. De acordo com o Diretor 
de Comércio da Acirp, Walter Carrazone, a expectativa nas vendas é positiva já que 
nessa data a troca de presentes é muito maior. CIDADES Pág.6

NA RODOVIA TRABALHO

Dono de Jaguar 
registra roubo 
do carro com 
sequestro

Importância 
da ergonomia 
para o seu 
home office

Segundo o registro policial, 
o rio-pretense, de 32 anos 
saiu de casa com destino a 
São Paulo na quarta-feira, 
dirigindo seu Jaguar, e meia 
hora após passar o pedágio 
parou no acostamento da 
rodovia Washington Luís 
para atender a uma ligação 
da mulher quando foi ren-
dido por dois assaltantes. 
Ele ficou refém e foi libe-
rado horas depois em um 
canavial. Bandidos levaram 
também dinheiro, aliança e 
celular da vítima.
CIDADES Pág.4

NA PANDEMIA

Projeto garante 
reposição de
benefícios a 
servidores
Projeto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) garante aos 
servidores municipais todos 
os benefícios que acaba-
ram congelados durante o 
período da pandemia da 
Covid-19. A proposta está 
na pauta da sessão de terça-
-feira, 7, na Câmara. A me-
dida se refere a benefícios 
de servidores que ficaram 
suspensos no período de 
maio de 2020 a dezembro 
de 2021. POLÍTICA Pág.3

CIDADES Pág.4

Muller Merlotto Silva 
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Théo, 3 meses, está em dia com o seu prontuário médico;  fez o exame dentro do prazo indicado



RECLAMAÇÕES DE COMPRAS ONLINE ORIENTAÇÃO SOBRE DIREITO DAS GRÁVIDAS: 
ENTENDA CARÊNCIAS E COBERTURAS

As reclamações relacionadas a 
compras online registradas no 
Procon-SP apresentaram uma 
elevação expressiva após o início 
da pandemia – comparando-se os 
dados antes da COVID 19 até o 
maio de 2022, o crescimento foi 
de 653% (44.791 queixas contra 
337.092).
O crescimento dos problemas está 
relacionado à situação da pandemia e 
à mudança nos hábitos de compra e o  
atendimento de call center de forma 
virtual não  estavam organizados 
para fazer o atendimento.
As principais queixas dos 
consumidores referem-se a atraso ou 
não entrega do produto, seguido de 
problemas com cobrança. Também 
há relatos de vendas feitas por sites 
falsos ou perfi s de redes sociais 
falsos (páginas e perfi s que vendem 
e depois desaparecem sem entregar 
o produto).

Selo Empresa Verifi cada
Como medida de proteção ao 
consumidor e a fi m de garantir 
que ele tenha onde reclamar caso 
tenha um problema, o Procon-SP 
criou o selo Empresa Verifi cada. A 
ferramenta certifi ca que a empresa 
é cadastrada no Sistema Procon-SP 
Digital, plataforma em que é possível 
fazer reclamações, denúncias e tirar 
dúvidas.
A recomendação é que a compra 
seja feita de empresas que estão 
cadastradas no sistema, ou seja, 
aquelas que disponibilizaram os seus 
dados ao órgão de defesa e assinaram 
o cadastro com o certifi cado digital. 
O selo pode ser conferido tanto nas 
lojas presenciais quanto virtuais.
Além do selo, com o aumento das 
reclamações, o Procon-SP iniciou 
um processo de digitalização e 
informatização de todos os seus 
serviços, integrando as áreas de 

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com
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A gravidez costuma ser um período 
de muita felicidade na vida da 
mulher. Esse período que antecede 
a chegada do bebê também é repleto 
de planejamentos sobre a vida 
pessoal, profi ssional e fi nanceira. 
As primeiras preocupações que 
geralmente se manifestam na vida de 
uma mulher grávida são referentes 
à escolha do médico que irá lhe 
acompanhar durante a gestação, 
onde e como ocorrerá o parto. 
Em muitos casos, mulheres que 
dependem do Sistema Único de 
Saúde (SUS) começam a procurar 
um plano de saúde para gestante.

Existe plano de saúde para 
gestantes?
Na realidade, não existe um plano de 
saúde para gestante especifi camente. 
O ideal é que a contratação do 
plano de saúde ocorra antes da 
mulher engravidar, pois muitos 
deles possuem grandes carências, 
principalmente para a realização do 
parto, que costuma ser em torno de 
300 dias.
Porém, a contratação do plano pode 
valer a pena mesmo assim, já que 
outros serviços poderão começar a 
ser usufruídos, geralmente 30 dias 
após assinatura do contrato. Além 
de facilitar a realização de exames e 
consultas, com o plano de saúde a 
gestante estará segura se necessitar 
de atendimento médico de urgência 
ou internação emergencial. 
Também é importante salientar 
que no caso de haver complicações 
antes da 37ª semana de gestação, o 
atendimento estará garantido por se 
tratar de uma condição de urgência e 
emergência. 

Entenda os prazos de carência do 
plano de saúde para gestante
De acordo com a Lei dos Planos 
de Saúde defi nida pela Agência 
Nacional de Saúde (ANS), a 
operadora pode exigir até 300 dias 
para cobertura de parto e até 180 
dias para realização de consultas 
e exames. Difi cilmente o plano de 
saúde terá carência zero para parto, 
mas existem algumas situações em 

atendimento e de fi scalização. Com 
a desburocratização está sendo 
possível dar conta do aumento das 
demandas.
Portanto, o selo Empresa Verifi cada 
criado pelo Procon-SP certifi ca 
que a empresa é cadastrada no 
sistema PROCON-SP DIGITAL, 
plataforma onde o consumidor pode 
fazer reclamações, denúncias e tirar 
dúvidas. Trata-se de uma garantia 
para o consumidor de que, caso ele 
tenha problemas com a compra ou 
a contratação do serviço, o órgão 
de defesa terá como localizar aquela 
empresa.
O selo é mais uma ferramenta para 
dar segurança ao consumidor. O 
fornecedor, por sua vez, poderá 
utilizá-lo em seu site, redes sociais 
e material publicitário durante sua 
validade.
O fornecedor que tiver interesse deve 
acessar o site do Procon-SP – espaço 
fornecedor no sistema PROCON-
SP DIGITAL – preencher todos 
os dados cadastrais solicitados nos 
campos obrigatórios e autenticar as 
informações mediante assinatura 
eletrônica com certifi cação digital. 
Os fornecedores já cadastrados no 
sistema PROCON-SP DIGITAL 
deverão ratifi car as informações 
mediante assinatura eletrônica com 
certifi cação digital.
O selo possui os seguintes dados: o 
logo do Procon-SP; um mecanismo 
de conferência e autenticação pelo 
consumidor através de QR CODE; 
a frase “Certifi cação de que a 
empresa acima está cadastrada no 
sistema PROCON-SP DIGITAL. 
Uma segurança de atendimento ao 
consumidor, além da informação de 
validade anual.
Caso o fornecedor não mantiver os 
seus dados cadastrais atualizados 
ou deixar de enviar resposta a 
qualquer notifi cação enviada 
pelo PROCON-SP DIGITAL, o 
selo será cassado e deverá ter sua 
divulgação suspensa de imediato, 
com a retirada e recolhimento de 
qualquer material institucional ou 
publicitário disponível nos locais 
de atendimento ao público que faça 
referência ao selo.

que isso pode acontecer.
O mais comum é no caso de plano 
de saúde empresarial com mais de 30 
benefi ciários, já que não é possível 
exigir carência desde que a inclusão 
da funcionária ocorra em até 30 dias 
da admissão na empresa.  
Outro caso é quando a operadora 
admite portabilidade de carências. 
Porém, para isso é necessário 
que a gestante seja titular ou 
dependente do plano de saúde, 
esteja com a mensalidade em dia, 
tenha permanecido no plano por 
pelo menos 2 anos e realizado a 
portabilidade dentro do permitido 
por lei. 

Como funciona o plano de saúde 
para as gestantes?
O plano de saúde para gestante 
costuma ser aquele que oferece 
obstetrícia. Além disso, é importante 
que a contratante fi que atenta em 
relação à cobertura do plano de 
saúde, visto que existem dois tipos de 
cobertura: ambulatorial e hospitalar. 
A ambulatorial cobre consultas e 
exames, enquanto o plano hospitalar 
dá direito a internações. 
Geralmente, os planos de saúde 
com obstetrícia possuem uma 
tarifa um pouco mais alta, fazendo 
com que muitas pessoas optem 
pela modalidade normal. Porém, é 
muito importante que as mulheres 
que tenham desejo de engravidar 
considerem alterar a modalidade do 
plano antes disso acontecer, caso 
tenham condições fi nanceiras. 
Na hora de escolher um plano de 
saúde, é importante fi car atento às 
coberturas do mesmo. Quem deseja 
ter uma gestação no futuro e puder 
arcar com um plano mais robusto 
deve buscar contratos que forneçam 
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os seguintes serviços:
Cobertura obstétrica
Ultrassonografi a e ecografi a 
Cobertura para exame de sangue e 
urina
Exames para a mãe e o bebê
Atendimento com profi ssionais 
capacitados para acompanhar a 
gestação
Os bebês recém-nascidos também 
podem ser incluídos no plano de 
saúde da mãe, sendo obrigação 
do convênio arcar com todas as 
despesas médicas e hospitalares do 
bebê nos primeiros 30 dias de vida. 
Esse direito é garantido pelo Art. 
12 da Lei dos Planos de Saúde e 
vale também para bebês adotados. 
O custeio é obrigatório mesmo que 
o parto não tenha sido realizado 
por meio do plano de saúde.
Passados esses primeiros 30 dias, é 
necessário incluí-lo como dependente 
para que se possa continuar 
utilizando os serviços do convênio.
Caso a operadora se recuse a aceitar 
esse ou qualquer outro pedido que 
esteja de acordo com o direito da 
gestante, a segurada deve buscar 
pelos seus direitos. É possível 
registrar uma queixa diretamente 
com a ANS ou, em casos mais 
severos, buscar auxílio de um 
advogado especializado em Direito 
à Saúde para garantir que os seus 
direitos sejam preservados.



  |  A3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | domingo, 05 de junho de 2022

Política Covid no país
O Brasil registrou 666.971 mortes por 
covid-19. O número total de casos da 
doença confirmados é 31.137.479.

Pernambuco
Cerca de 82 mil famílias em extrema 
pobreza atingidas pelas chuvas rece-
berão auxílio emergencial de R$ 1,5 mil

Fabio Carvalho

A Câmara de Rio Preto 
analisa na próxima terça-fei-
ra, 7, veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) ao projeto que 
concede passe livre a pacientes 
pré e pós transplantados que 
se encontram em situação de 
vulnerabilidade social.

A proposta que concede 
gratuidade no transporte co-
letivo foi aprovada no fi nal de 
março.

Justifi cativa
 Edinho justificou o veto 

alegando que a iniciativa não 
pode partir da Câmara, mas do 
Poder Executivo.

 O prefeito ainda lembrou 
que a própria Diretoria Jurí-
dica da Casa emitiu parecer 
pela inconstitucionalidade da 
proposta. No veto Edinho tam-
bém lembra que a gratuidade 

Veto a passe livre para transplantados 
carentes será analisado pela Câmara

NA 3ª FEIRA

A proposta que concede 
gratuidade no transpor-
te coletivo foi aprovada 
no final de março.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

poderia gerar desequilíbrio 
fi nanceiro. 

“A presente propositura 
ocasionaria desequilíbrio eco-
nômico-fi nanceiro na relação 
entre os encargos da execução e 
a remuneração percebida pelas 
concessionárias que prestam 
o serviço de transporte cole-
tivo urbano, o que obrigaria o 
Município a adequar as tarifas, 
elevando, com isso, as despesas 

públicas”. 

O autor
De autoria do vereador Júlio 

Donizete (PSD) só terá o passe 
livre aqueles que apresentarem, 
no ato da solicitação, laudo mé-
dico comprovando a necessida-
de do transporte ou tratamento 
pós transplante, documento 
médico comprovando a neces-
sidade de acompanhamento 

SERVIÇOS

Poupatempo lança novo portal 
para autoatendimento

A página ofi cial do Poupatem-
po está de cara nova. Mais 
moderno e intuitivo, o novo 
portal foi desenvolvido para 
facilitar ainda mais o acesso 
aos usuários. Importante des-
tacar que o endereço eletrôni-
co continua o mesmo – www.
poupatempo.sp.gov.br. 
Somente por meio do site, 
aplicativo Poupatempo Di-
gital e totens de autoatendi-
mento é possível realizar ser-
viços e agendar atendimento 
de forma gratuita e com segu-
rança para todas as unidades 
do Estado. 
“A mudança vem sendo fei-
ta em etapas. Hoje, o novo 
portal já está mais moderno 
e intuitivo, inclusive facili-
tando a vida de quem acessa 
as opções eletrônicas e ainda 
para aqueles que precisam 
agendar atendimento presen-
cial”, explica Murilo Macedo, 
diretor da Prodesp – empresa 
de Tecnologia do Governo de 
São Paulo. 

“Até o fi m deste ano, novas 
funcionalidades serão imple-
mentadas, para que o cidadão 
possa cada vez mais resolver 
serviços públicos de forma re-
mota, de onde estiver e sem-
pre que precisar”, destaca. 
A partir de agora, o site apre-
senta primeiro os tipos de 
serviços públicos disponíveis 
na página do Poupatempo, 
separados por cor. São eles: 
Documentos e Registros Pes-
soais, Transporte e Veículos, 
Emprego e Previdência, Im-
postos e Registros Empre-
sariais, Justiça e Cidadania, 
Moradia e Serviços Sociais, 
Água e Energia, e Educação. 
Ao escolher o item desejado, 
o interessado será direciona-
do para a realização da solici-
tação. 

Na sequência, a página inicial 
destaca a área de busca, onde 
o cidadão pode digitar o aten-
dimento que deseja e ser leva-
do para a tela específi ca. Logo 
abaixo, estão as principais 
opções requeridas no Poupa-
tempo, como RG, renovação 
de CNH, acesso à carteira 
digital de vacinação contra a 
Covid-19, entre outras. 
No mesmo espaço, também há 
botões exclusivos para acesso 
a cartilhas e vídeos tutoriais, 
que ensinam como realizar os 
principais serviços oferecidos 
pelo programa, e um específi -
co para agendamento, que irá 
direcionar o usuário a todos 
os atendimentos presenciais, 
que necessitam de data e ho-
rário marcados para serem 
realizados nos postos. 

Poupatempo lança novo portal para autoatendimento

ATÉ DIA 8

Reserva de ações da Eletrobras 
com recursos do FGTS começa

Até as 12h da próxima quar-
ta-feira (8), os trabalhadores 
com carteira assinada pode-
rão manifestar o interesse em 
comprar ações da Eletrobras 
com recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS). Começa o prazo 
para reservar ações da com-
panhia estatal, que passa por 
um processo de privatização. 
A operação não representa a 
compra efetiva das ações, que 
ocorrerá somente quando for 
realizado o leilão da compa-

No primeiro qua-
drimestre, o Pou-
patempo realizou 
31,5 milhões de 
atendimentos; 4,4 
mi presenciais e 
27,1 mi digitais.

Câmara de Rio Preto analisa na próxima terça-feira, 7, veto do prefeito Edinho ao projeto que concede passe livre a pré e pós transplantados

ao paciente na utilização do 
transporte coletivo, avaliação 
socioeconômica realizada por 
órgão competente e por fim 
possuir cadastro no CadÚnico. 

A gratuidade será concedida 
desde o início do tratamento até 
o fi m dos retornos pós o trans-
plante. Segundo o parlamentar 
a lei deverá “assegurar o des-
locamento desses pacientes e 
seus respectivos acompanhan-

nhia elétrica. O procedimen-
to, no entanto, é necessário 
para confi rmar o interesse 
pelas ações da estatal. Com 
a privatização, o governo fe-

deral quer reduzir a partici-
pação na Eletrobras de 72% 
para, no máximo, 45%. O tra-
balhador poderá até 50% do 
saldo na conta do Fundo de 
Garantia. Dessa forma, quem 
tiver saldo de R$ 40 mil no 
FGTS só poderá destinar R$ 
20 mil para a compra das 
ações da Eletrobras. No caso 
de o empregado ter mais de 
uma conta no FGTS, poderá 
usar até 50% do saldo de cada 
uma. Alguns fundos cobram 
um valor mínimo para a cota, 
que varia de R$ 20 a R$ 200. 
O pedido deverá ser feito di-
retamente aos bancos e de 
corretoras de Fundos.

Da REPORTAGEM
Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Projeto 
garante 
benefícios a 
servidores

Projeto do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) 
garante aos servidores 
municipais todos os bene-
fícios que acabaram con-
gelados durante o período 
da pandemia da Covid-19. 
A proposta está na pauta 
da sessão de terça-feira, 
7, na Câmara Municipal. 

A medida se refere a 
benefícios de servidores 
do Poder Executivo que 
fi caram suspensos no pe-
ríodo de maio de 2020 a 
dezembro de 2021. A sus-
pensão foi determinada 
por lei federal, em virtude 
da situação de calamidade 
pública em decorrência da 
pandemia de coronavírus. 
No período os municípios 
fi caram impedidos de au-
mentar as despesas e no-
vas contratações para que 
fossem implementadas 
ações de combate a Covid. 

O projeto de Edinho 
restabelece a contagem 
desse tempo para que os 
servidores possam con-
siderá-lo na obtenção de 
quinquênios e licença-
-prêmio, por exemplo.

A gratuidade será 
concedida desde o 
início do tratamen-
to até o fim dos 
retornos pós 
o transplante.

tes na realização das consultas, 
acompanhamento médico e 
exames e o presente projeto de 
lei inclui, além dos munícipes de 
Rio Preto, os pacientes que este-
jam residindo provisoriamente 
neste Município por indicação 
da equipe médica”, conclui. 

Se os vereadores derruba-
rem o veto Edinho pode acionar 
o Tribunal de Justiça para ten-
tar invalidar a lei.

DEPUTADOS

Marques cassa decisões do TSE
O presidente da Câmara, de-
putado Arthur Lira (PP-AL) 
determinou nesta sexta-feira 
(3) que o deputado Valdevan 
Noventa (PL-SE) reassuma 
o mandato. A decisão foi pu-
blicada no Diário Ofi cial da 
Câmara dos Deputados após 
decisão do monocrática do 
ministro Nunes Marques, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).
No ato, Lira afastou o depu-
tado Márcio Macêdo (PT-SE), 
que assumiu vaga de Valde-
van Noventa. O parlamentar 
havia perdido o mandato em 
abril, após ter o mandado 

cassado pelo TSE por abuso 
de poder econômico.  Para 
Nunes Marques, o Valdevan 
Noventa não podia ser puni-
do por orientação do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) que 
ainda não estavam em vigor 
em 2018. Segundo o magis-
trado, a aplicação retroativa 
do entendimento estabele-
cido em 2020 fere as garan-
tias fundamentais relativas à 
proteção da confi ança e à se-
gurança jurídica do processo 
eleitoral. 
 Em outra decisão, Nunes 
Marques suspendeu a decisão 
do TSE que cassou o mandato 
do deputado estadual Dele-
gado Francischini (PSL-PR). 
Com a decisão, o mandato do 
deputado deverá ser restabe-
lecido.

Divulgação

Guilherme Batista

D
ivulgação

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Serviços
O crescimento de 1% no setor de ser-
viços foi responsável pelo avanço da 
economia desde o último trimestre

Gasolina cara
Gasolina mais cara faz pessoas troca-
rem carro por ônibus. Pesquisa confir-
ma isso na realidade de Curitiba

Uma rio-pretense, de 35 
anos, moradora no Solo Sa-
grado I, na Região Norte de 
Rio Preto, teve um prejuízo de 
R$ 6.405,00 ao cair no golpe 
da falsa leiloeira. 

A vítima procurou a Central 
de Flagrantes, no fi nal da tarde 
desta sexta-feira, 3, para regis-

PREJUÍZO R$ 6,4 MIL

Dona de casa é enganada 
por falsa leiloeira

trar a queixa. 
Segundo o boletim de ocor-

rência, no último dia 1º, a 
dona de casa participou de 
um leilão virtual de veículos e 
depois de efetuar o lance e ter a 
confi rmação da premiação não 
conseguiu mais contato com a 
suposta empresa. 

O estelionato será investi-
gado pelo 6º DP.

Dona de casa é enganada por falsa leiloeira

Você sabe o que é ergo-
nomia? O termo refere-se a 
um conjunto de medidas que 
unem tecnologia e desenho 
industrial para criar um am-
biente de trabalho que não 
prejudique a saúde do profi s-
sional. Em linhas gerais, é uma 
forma de projetar todo aparato 
que prioriza a saúde física de 
quem os manuseia. 

De acordo com a fisiote-
rapeuta Eliane Rodrigues, é 
fundamental considerar as 
necessidades dos indivíduos 
em seu cotidiano. “O mobiliá-
rio ergonômico deve fornecer 
equilíbrio postural, que é o 
suporte correto para o alinha-
mento do corpo por meio da 
biomecânica”, informa. 

Outros fatores a serem ob-

Especialista em ergonomia fala 
de cuidados no home office

servados ao criar um espaço de 
trabalho em casa são: acústica, 
privacidade, iluminação e po-
sicionamento dos objetos. “A 
combinação é imprescindível 
para o ambiente ser confor-
tável e dialogar com a produ-
tividade e colaborando com a 
saúde a longo prazo”. 

A profi ssional destaca que 
algumas medidas são fun-
damentais. “A mesa deve ter 
entre 72 e 75 cm de altura. Já 
o assento da cadeira deve estar 
a uma distância entre 25 e 30 
cm do tampo da mesa. Cadei-
ras com braços e monitores 
com ajuste de altura de tela 

também são boas opções para 
proporcionar a comodidade no 
local”, detalha. 

Para as horas de trabalho 
serem mais confortáveis o 
computador dever estar na 
altura dos olhos. “O pescoço 
não deve se fl exionar, as costas 
devem estar bem sustentadas 
no encosto da cadeira, cotove-
los apoiados na mesa ou nos 
braços da cadeira, e, apoio para 
os pés, deixando-os levemente 
estendidos”, orienta. 

Home
Giovana Pichelli, atenden-

te, trabalha em casa há 10 
meses. A jovem conta que, por 
passar horas em frente ao com-
putador, teve de adaptar algu-
mas coisas. “Além de trabalhar 
no computador, eu também 
estudo a distância, e, por essa 
razão, comprei uma cadeira 
nova de melhor qualidade e 
um apoio para os pés. Tento 
me policiar ao máximo para 
manter uma postura correta. É 
indispensável investir um pou-
co nesses itens uma vez que 
nosso trabalho e rendimento 
dependem diretamente disso”, 
observa.

Para as horas de traba-
lho serem mais confor-
táveis o computador 
dever estar na altura 
dos olhos.

A jovem Giovana Pichelli, que está no regime home office

Jovem é 
preso pelo 
Baep por 
tráfico

Durante patrulha-
mento de rotina no João 
Paulo II, na Região Norte 
de Rio Preto, às 16 horas 
desta sexta-feira, 3, po-
liciais militares do Baep 
desconfi aram do compor-
tamento de dois homens 
em um local conhecido 
por ser ponto de tráfi co 
de drogas. Um jovem, de 
19 anos, acabou sendo 
preso em fl agrante. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o acusado ao 
ver a viatura saiu corren-
do e jogou uma sacola no 
chão. 

Ele foi perseguido e 
detido pouco depois. No 
acessório foram apre-
endidas 17 porções de 
cocaína. Com o suspeito, 
a guarnição encontrou 
mais duas porções da 
droga e R$ 60. 

Para a PM, o autuado 
confessou que tinha uma 
dívida de R$ 500 com tra-
fi cantes e que vendia cada 
porção de entorpecente 
por R$ 20.

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Ladrão rouba 
duas farmácias 
da mesma rede 
em dois dias

A Polícia Civil de Rio 
Preto trabalha para iden-
tifi car e prender um cri-
minoso que já roubou 
duas farmácias da mesma 
rede e fugiu ao tentar as-
saltar a terceira unidade. 
Ele foi reconhecido por 
uma funcionária da dro-
garia que disse que iria 
chamar a PM. 

Segundo o boletim 
de ocorrência, na manhã 
desta sexta-feira, 3, o pri-
meiro assalto aconteceu 
no estabelecimento da 
avenida Nossa Senhora 
da Paz e o segundo na 
Vila São Pedro, às 8h13 
de quinta-feira, 2.  No úl-
timo, o marginal apontou 
uma arma de fogo para a 
atendente e fugiu com R$ 
110 do caixa. Uma viatu-
ra da Polícia Militar fez 
ronda, mas não localizou 
o acusado que, horas de-
pois, foi até a unidade da 
avenida Alberto Andaló, 
onde saiu correndo após 
a balconista o reconhecer.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM
Da REPORTAGEM

Motorista 
alcoolizado 
avança Pare e 
bate em moto

Um motociclista, de 37 
anos, fi cou ferido, no fi nal 
da manhã desta sexta-fei-
ra, após ter sua Honda CG 
150 Titan atingida por um 
Fiat Uno Way, conduzido 
por um motorista, de 50 
anos, que estava alcoo-
lizado. 

O acidente aconteceu 
na avenida Cenobelino 
de Barros Serra. Segundo 
o boletim de ocorrência, 
a vítima transitava pela 
via, no sentido Aeroporto/
Parque Industrial, quan-
do o acusado fez uma 
conversão à esquerda, 
sem respeitar o Pare exis-
tente no local, provocando 
a colisão. 

A equipe de Resgate 
socorreu o motociclista 
com ferimentos leves para 
a UPA Jaguaré. O condu-
tor aceitou fazer o exame 
toxicológico e foi levado 
para a UPA Tangará. 

O caso, registrado 
como lesão corporal cul-
posa na direção de veículo 
automotor e embriaguez.

Da REPORTAGEM

O roubo de um carro de 
luxo, avaliado em R$ 210 mil, 
e o sequestro do seu proprie-
tário, um rio-pretense, de 32 
anos, estão sendo investigados 
pela Polícia Civil de Arara-
quara. 

Os crimes teriam ocorrido 
no último dia 1º, com a vítima 
sendo abandonada em um 
canavial na manhã da quinta-
-feira, 2. Ontem, o motorista 
compareceu no Plantão de Rio 
Preto para alterar informa-
ções constantes no boletim de 
ocorrência.  Segundo o registro 
policial, o homem saiu de sua 
casa com destino a São Paulo, 

às 13 horas da quarta-feira, 
dirigindo seu Jaguar, e meia 
hora após passar o pedágio, às 
15h20, parou no acostamento 
da rodovia Washington Luís 
para atender a uma ligação de 
sua mulher. 

Em seguida, foi rendido por 
dois assaltantes, que estavam 
em um VW Golf, de cor branca. 
A vítima teria sido levada para 

um canavial, onde foi obrigada 
a desbloquear o celular, mas  
como não havia saldo na conta 
os criminosos não consegui-
ram fazer transferências. 

Para a polícia, o rio-pre-
tense disse que foi vigiado por 
um bandido até por volta das 9 
horas da quinta-feira, quando 
chegou um carro e o marginal 
foi embora. Além do automó-

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Rio-pretense dono de carro de luxo diz 
que ficou refém em roubo na rodovia

vel de luxo, os assaltantes le-
varam uma aliança de ouro, no 
valor de R$ 2 mil, um celular 
avaliado em R$ 2,9 mil e R$ 1 
mil em dinheiro. 

Na delegacia, a vítima con-
fi rmou ter tido um Chevrolet 
Cruze e uma VW Saveiro an-
teriormente roubados, e negou 
que noticiou o roubo do Jaguar 
para receber o seguro veicular.

Na delegacia, a ví-
tima confirmou ter 
tido um Chevrolet 
Cruze e uma VW Sa-
veiro anteriormente 
roubado

Idosa furtada 
na descida
de ônibus 
próximo ao HB

Uma aposentada, de 
68 anos, teve a carteira, 
contendo documentos 
pessoais, protocolos para 
retirada de exames médi-
cos e R$ 20 furtados, por 
volta das 13h30 da quinta-
-feira, 2, ao desembarcar 
de um ônibus na avenida 
Brigadeiro Faria Lima, em 
Rio Preto. 

Esbarrão
Segundo boletim de 

ocorrência registrado na 
Central de Flagrantes, na 
manhã desta sexta-feira, a 
idosa foi descer no ponto 
em frente ao Hospital de 
Base e notou que um des-
conhecido se aproximou 
muito dela, chegando a 
esbarrar, e depois foi em-
bora. Na hora ela não per-
cebeu, mas pouco depois, 
ela percebeu que sua car-
teira havia desaparecido. 

Investigação
O 5º DP fi cou encar-

regado das investigações 
do caso.

Da REPORTAGEM

TRABALHO
CABEÇA BOA

O que você faz para 
estimular seu cérebro?

Especialistas enfatizam 
que estimular o cérebro 
com atividades diversas é 
fundamental. Para Juliano 
Barberato, médico geriatra 
da “Bem-Estar Bem” Casa 
de Repouso de Rio Preto, 
não é somente o corpo que 
necessita de atividades físi-
cas, mas também fazer com 
que o cérebro esteja em 
“movimento” é essencial. 

Leitura
“Ler, fazer palavras cru-

zadas, aprender novos idio-
mas, aprender outras coisas 
como costura, bordado ou 
cozinhar ajudam a estimular 
o cérebro”, orienta. 

Barberato acrescenta 
que mesmo na terceira ida-
de é possível aprender coi-
sas diferentes, respeitando 
a capacidade cognitiva de 
cada idade. “Temos visto 
muitos idosos aprendendo a 
usar os recursos do celular, 
essa é uma grande ferra-
menta de estímulo”, pontua. 

Cognitivo
Ainda de acordo com o 

geriatra, estímulos cogniti-
vos podem reduzir o risco ou 
postergar o aparecimento 
de condições como Alzhei-
mer e demência por lesões 
vasculares, além de ajudar 
na prevenção de depressão, 
câncer e AVC (Acidente 
Vascular Cerebral).

 “A capacidade de plas-
ticidade cerebral é mantida 
em todas as idades, mesmo 
que de maneira menos in-
tensa com o envelhecimento 
cerebral”, diz. 

Prioridade
Maria Cristina Falsoni, 

70 anos, esbanja autonomia 
e diz que pensa em fazer 
um curso de tecnologia e 
que ser vaidosa é algo que 
a estimula. “Meu vício é 
aprender coisas novas. Amo 
ler, dançar, caminhar, diri-
gir, assistir fi lmes e cuidar 
de mim. Sempre com minha 
saúde à frente de qualquer 
coisa. Não espero que algo 
se agrave para procurar 
um médico. Dormir bem e 
tomar muita água são as mi-
nhas prioridades.”, garante.

Arquivo Dhoje

Arquivo Pessoal

Divulgação
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Teste do Pezinho Ampliado vai detectar 
50 novas doenças e dá mais segurança

PREVENÇÃO

A detecção precoce faz 
diferença pois o rápido 
início do tratamento 
mudará o curso da 
doença

Théo, 3 meses, está em dia com o seu prontuário médico;  fez o exame dentro do prazo indicado

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

SAIBA O QUE

Saúde muda regras de
atendimentos das UPAs 
a partir de amanhã

A Secretaria Municipal de 
Saúde informou que a partir 
da próxima segunda-feira, 6, 
as UPAS Norte, Tangará e Ja-
guaré e as unidades de pronto 
atendimento da Vila Toninho 
e do Santo Antônio só vão 
atender pacientes classifica-
dos como graves e moderados 
em urgência e emergência. A 
avaliação seguirá os critérios 
médicos e será feita antes que 
o usuário tenha acesso à área 
de atendimento, inclusive para 
a pediatria. 

O novo procedimento tem 
a finalidade de otimizar o 
atendimento aos usuários 

das unidades de urgência e 
emergência, tendo em vista o 
aumento do número de casos 
de covid-19 e outras doenças 
respiratórias, bem como a 
crescente demanda de casos de 
outras enfermidades, que já vi-
nha oc rrendo na rede pública. 

Pacientes que apresenta-
rem sintomas leves devem 
buscar atendimento nas Uni-
dades Básicas de Saúde, que 
funcionam das 7h às 17h, de 
segunda a sexta (UBS do Solo 
Sagrado até as 20 horas) ou o 
serviço de Telemedicina, pelos 
telefones 0800-7722123 ou 
0800-7705870.

Um grupo de mulheres de 
Rio Preto mobiliza as redes 
sociais para alertar sobre o 
julgamento que foi paralisado 
pela 3ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e, 
ainda sem data para ser reto-
mado, que vai decidir sobre 
a imposição ou não do Rol 
Taxativo. 

O Rol é uma lista de pro-
cedimentos médicos listados 
pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
que hoje é coberta por planos 
de Saúde. A Terapeuta Ocu-
pacional Renata Tosta afirma 
que “se o Rol Taxativo for 
considerado legal pelo STJ os 
planos estarão dispensados de 
disponibilizar o tratamento 
para os procedimentos que 
não estão na lista da ANS”. 

No caso, a preocupação 
é que deficiência, autismo, 
doenças raras, autoimunes, 
câncer e demais condições que 
não terão mais cobertura e os 
beneficiários ficam impedidos 
de entrar com ações no Poder 

ROL TAXATIVO

Ação no STJ pode beneficiar planos de saúde

Judiciário. Tosta diz que hoje 
o Rol já está desatualizado e 
se ele for Taxativo, vai colocar 
à margem muitos pacientes 
que já se tratam via planos de 
saúde e outro que vão precisar 
de inúmeras terapias. 

No vídeo, as mães falam de 
tratamentos que custam entre 
R$ 15 a R$ 25 mil ao mês. A 
terapeuta diz que esses pacien-
tes vão migrar para o SUS. O 
problema, segundo ela, é que o 
SUS também não cobre grande 
parte desses procedimentos. 
Além do que, o Sistema vai 
sobrecarregar. 

Hoje o Rol é Exemplifi-
cativo. No caso, quando o 
plano nega um tratamento, 
procedimento ou remédio, o 
beneficiário pode ir na Justiça 

e, se vencer a ação, a empresa 
médica é obrigada a fazer a co-
bertura. Pouca gente está pres-
tando atenção no julgamento. 

Quando ele foi suspenso, 
estava empatado com um voto 
a favor do ministro Luís Felipe 
Salomão e outro contra, da mi-
nistra Nancy Andrigui. A mi-
nistra entende que “não cabe 
ao órgão regulador”, no caso a 
ANS “criar limites à cobertura 
determinada pela lei, de modo 
a restringir o direito à saúde 
assegurado ao consumidor.” 

Andrigui entende também 
que uma lei não pode restrin-
gir o direito à saúde e impedir 
a cobertura de doenças que 
estão no CID (Classificação 
Internacional de Doenças), 
da Organização Mundial de 

Saúde. As exceções, são para 
tratamentos experimentais. 

Renata Tosta alerta que, 
caso o STJ valide o Rol Taxati-
vo, exames como o PET SCAN 
(um escaneamento corporal) 
para diagnóstico de câncer, 
terapia ABA (em português, 
Análise de Comportamento 
Aplicado) e Terapia Ocupacio-
nal com Integração Sensorial 
para autismo, hidroterapia, 
entre outros, poderão ser ne-
gados. 

Segundo ela, os profissio-
nais não serão afetados, “mas 
sim as famílias que precisam 
do acompanhamento”. O vídeo 
foi produzido por mães de pa-
cientes que se tratam na clínica 
GIS – Interação Sensorial e 
Desenvolvimento Infantil.

Ele será implantado em 
cinco etapas; HCM aguarda in-
sumos do Ministério da Saúde 
para iniciar os novos rastreios 

A Fundação Faculdade de 
Medicina de Rio Preto (Fun-
farme), mantenedora do Hos-
pital da Criança e Maternidade 
(HCM), aguarda definições do 
Ministério da Saúde e o envio 
de insumos para dar início às 
testagens das novas 50 do-
enças que foram incluídas no 
teste do pezinho, segundo a 
assessoria de imprensa. 

A lei entrou em vigor dia 26 
de maio e amplia o Programa 
Nacional de Triagem Neonatal. 
O atual teste rastreia 6 doen-
ças. O novo modelo vai ser 
implantado em 5 etapas. 

Hoje ele detecta fenilceto-
núria, hipotireoidismo congê-
nito, síndromes falciformes, 
fibrose cística, hiperplasia 
adrenal congênita e deficiência 
de biotinidase. Nessa etapa, foi 
adicionado o diagnóstico da 
toxoplasmose congênita. 

Nas 4 etapas posteriores 
serão incluídas galactosemias, 
aminoacidopatias, distúrbios 
do ciclo da ureia, distúrbios 
da beta oxidação dos ácidos 

graxos, lisossômicas, imuno-
deficiências primárias e atrofia 
muscular espinhal (AME). 

Na Funfarme, os testes 
do pezinho são realizados 
pelo ambulatório. Todos os 
recém-nascidos fazem o tes-
te. As crianças que estão em 
enfermaria passam pelo teste 
até o quinto dia de vida. Os 
recém-nascidos que estão em 
UTI passam pelo teste no Hos-
pital da Criança e Maternidade 
(HCM). 

Na rede municipal de Saú-
de o procedimento é diferente. 
O município só faz a coleta 
caso o parto tenha ocorrido 
em casa ou caso o bebê tenha 

nascido prematuro e, nesse 
caso, a coleta é na UBS Central. 
A análise do teste do pezinho 
é feita pela Apae de SP. Caso 
haja alguma alteração, os pais 
devem procurar os serviços 
de saúde para iniciar o acom-
panhamento nos serviços de 
saúde públicos ou particulares. 

As maternidades particu-
lares também realizam o pro-
cedimento, que é obrigatório. 

Caso o recém-nascido ain-
da não tenha feito o teste, os 
pais devem procurar os Postos 
de Saúde do município entre o 
30 e 50 dias de vida do recém-
-nascido. Os dados de 2020 do 
Ministério da Saúde mostram 

que apenas 58% dos recém-
-nascidos realizam o exame 
neste período indicado. 

A médica Tania Bache-
ga, presidente da Sociedade 
Brasileira Triagem Neonatal 
Erros Inatos do Metabolismo 
(SBTEIM), diz que “é impor-
tante lembrar que, quanto 
antes iniciarmos a terapia, 
evitaremos o desenvolvimen-
to de sequelas que podem 
comprometer gravemente o 
desenvolvimento. Hoje temos 
tratamentos medicamentosos 
que mudam o curso da doença, 
mas infelizmente, não rever-
tem as sequelas já causadas. 
Ou seja, elas podem estacionar 

           O diag-
nóstico precoce, 
depende, acima 
de tudo, da co-
leta precoce da 
amostra do teste 
do pezinho, ou 
seja, de que os 
pais tenham co-
nhecimento da 
importância des-
te exame

Tania Bachega, 
médica

“

“

a evolução doença, mas não re-
cuperam o que já foi perdido.”

Ela explica também que “o 
diagnóstico precoce, depen-
de, acima de tudo, da coleta 
precoce da amostra do teste 
do pezinho, ou seja, de que os 
pais tenham conhecimento da 
importância deste exame e que 
levem seus bebês para a coleta 
da amostra”. 

A especialista informa que 
“a atualização do teste do 
pezinho influenciará não ape-
nas na qualidade de vida do 
paciente, como nas questões 
socioeconômicas da socieda-
de”. Estudo da Organização 
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), 
indica que cada dólar investido 
na prevenção, economizam 
quatro em serviços de saúde. 
A detecção precoce faz dife-
rença pois o rápido início do 
tratamento mudará o curso da 
doença em questão. Prolonga a 
vida com melhor qualidade de 
vida para as crianças afetadas. 

Alívio
Théo, 3 meses, está em dia 

com o seu prontuário médico. 
Ele fez o exame do pezinho 
dentro do prazo indicado. Sua 
mãe, Júlia Eduarda, diz que 
saiu da Maternidade com o 
documento para fazer o pro-
cedimento. 

Embora soubesse ao menos 
de duas doenças que o teste 
identifica, diz que não ficou 
ansiosa antes de receber o re-
sultado, que foi negativo para 
as cinco enfermidades. 

O resultado, no entanto, 
sempre é um alívio para a 
família. As doenças que ele 
detecta são graves e algumas 
permitem a sobrevivência 
ao serem descobertas neste 
primeiro momento da vida. 
Identificadas tardiamente, co-
locam em risco a vida do bebê e 
mesmo as sequelas podem ser 
irreversíveis.

Julgamento que está empatado foi interrompido e não tem data para ser retomado

As mães falam de 
tratamentos que 
custam entre R$ 15 
a R$ 25 mil ao mês. 
A terapeuta diz que 
esses pacientes vão 
migrar para o SUS.

Saúde anuncia mudanças nos atendimentos das UPAs

Divulgação

Arquivo PESSOAL

Divulgação
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Em situação complicada 
na Segunda Divisão do Cam-
peonato Paulista, a Bezinha, 
o América pode ser eliminado 
matematicamente da competi-
ção neste fi m de semana. 

O Rubro encara o Fernan-
dópolis fora de casa neste 
domingo (5), às 10h. 

Atualmente, o time rio-pre-
tense está na lanterna do grupo 

América pega o Fernandópolis 
neste domingo pela Bezinha

ESPORTES

América pode ser elimi-
nado matematicamen-
te da competição neste 
fim de semana

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

1 com três pontos. 
A Inter de Bebedouro é a 

terceira colocada com 11 e se 
somar mais um ponto, elimina 
o América independente do 
resultado contra o Fernan-
dópolis. Já se o Rubro tiver 
qualquer resultado que não 
seja a vitória, se despede da 
possibilidade de avançar para 
a segunda fase. 

A campanha do América 
até aqui é de uma vitória e 
cinco derrotas em seis jogos 
na Bezinha. A boa notícia é que 
o único triunfo do Rubro foi 
justamente contra o Fernan-
dópolis no primeiro turno. Na 
ocasião, jogando no Teixeirão, 
os mandantes ganharam por 1 
a 0 com o gol nos acréscimos.

FOOTBALL

Time de flag feminino do Weilers estreia
no Campeonato Paulista

O time feminino de fl ag do 
Rio Preto Weilers estreia neste 
domingo (5) no Campeonato 
Paulista da modalidade, em 
São José dos Campos. Será 
uma rodada dupla. As meni-
nas do Weilers enfrentarão o 
Spartans Football, às 10 horas, 
e o Caipiras Flag Football, às 
15 horas. 

A treinador do Weilers, Es-
ter Alencar, falou sobre o início 
da competição. “Esse domingo 
será um dia muito especial, 
depois de pelo menos três anos 
de existência, a equipe de fl ag 
do Weilers fi nalmente irá re-
presentar Rio Preto em compe-
tições ofi ciais. Desde fevereiro 
nossos treinos estão intensos 
com o objetivo de estarmos 
prontas para o Campeonato 
Paulista. Logo na primeira 

rodada iremos enfrentar duas 
fortes equipes do cenário, com 
atletas de seleção brasileira, a 
expectativa está altíssima por-
que sei que temos plenas con-
dições de sermos uma equipe 
competitiva em campo. Nosso 
objetivo é ser nossa melhor 
versão enquanto time, jogando 

com esforço, união e excelência 
e não tenho dúvidas de que é 
isso que o Weilers feminino irá 
mostrar no domingo”, afi rmou 
O Campeonato Paulista tem na 
agenda outros quatro compro-
missos do Weilers, com rodada 
dupla. São eles: no dia 19/06 
contra o Unasp Roosters e o 

São Paulo Storm, no dia 07/08 
diante do Palmeiras Locomo-
tives e da UNICAMP Euca-
luptus, no dia 04/09 contra o 
Piedade Hainus e o Gators FA 
e para fechar a primeira fase 
do torneio no dia 09/10 contra 
Sorocaba Vipers e Capivaras 
Flag Football.

Time de flag feminino do Weilres estreia no Campeonato Paulista

Os itens mais pro-
curados pelos 
consumidores são 
flores, jantares, 
jóias, perfumes e 
roupas; ticket mé-
dio deve 
ser R$ 135

Vinicius LIMA

América enfrenta o Fernandópolis na Bezinha oje

Divulgação

Dia dos Namorados 
anima o comércio

CONSUMO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O Dia dos Namorados, cele-
brado em 12 de junho, traz boas 
expectativas para as vendas do 
comércio de Rio Preto. A data, 
que está entre as principais 
comemorativas para o setor, 
perdendo apenas para o Natal 
e Dia das Mães, deve movimen-
tar ainda mais a economia em 
relação ao mesmo período do 
ano passado. 

Com a retomada gradual 
das atividades e a economia 
do município se aquecendo aos 
poucos, a data mais romântica 
do ano traz boas projeções. 

De acordo com o Diretor de 
Comércio da Acirp, Walter 
Carrazone, a expectativa nas 
vendas é positiva já que nessa 
data a troca de presentes é 
muito maior. 

“Estamos a uma semana do 
Dia dos Namorados, mas as 
vendas até o dia 12 de junho 
vão aquecer bastante. Pode-
mos perceber que as vitrines 
das lojas já estão preparadas 
e as condições de pagamento 
apresentam mais facilidades ao 

consumidor, isso tudo é um re-
fl exo do otimismo dos lojistas”. 

Neste ano, o ticket médio 
previsto fica em média de 
R$135,00. Os itens mais pro-
curados pelos consumidores 
são fl ores, jantares, jóias, per-
fumes e roupas. Essa época do 
ano, com temperaturas mais 
baixas, favorece ainda mais as 
vendas para artigos da estação 
do inverno como vestuário e 
calçados. 

A proprietária da Mega Je-

ans Rio Preto, Roseli Custódio, 
já preparou a vitrine de sua loja 
com as peças específi cas para 
chamar a atenção dos clientes. 
Ela tem expectativa positiva 
para as vendas desse ano. “Os 
consumidores costumam dei-
xar para comprar nos últimos 
dias, então acredito que na se-
mana do Dia dos Namorados as 
vendas estarão bem melhores”, 
explica Roseli.  

A empresária ainda conta 
que devido as restrições esta-
rem bem mais rígidas em 2021 
por conta da pandemia, a loja 
não vendeu quanto gostaria, 
mas esse ano ela acredita que 
o faturamento será de 20% a 
mais em relação ao ano pas-
sado.  

Para Júlio César Rocha, em-
presário da loja Francesca Mo-
das em Rio Preto, a perspectiva 
para esse Dia dos Namorados 
é muito boa. “Para nós em-
presários, vejo um ano muito 
positivo, e sempre aguardamos 
essas datas comemorativas 
para alavancar nossas vendas. 
Mesmo com todas as exigên-
cias e normas de saúde quanto 
a pandemia, acredito que nesta 
época a loja alcançará 60% a 
mais nas vendas”.

Comércio de Rio Preto está otimista para o Dia dos Namorados 

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

Uma das festas juninas mais lindas dos últimos dias 
foi realizada no Buffet Villa Conte. O evento foi um 
sucesso. Pablo Carretero Fulanetto, o xodó do coronel
Carlos Furlanetto, e seus amiguinhos.

AUTOMÓVEL CLUBE JUNINO
O arraiá do Automóvel Clube já tem data marcada. A 
festa junina que promete ser o melhor evento do ano. 
Você não vai querer perder, então já marca na agenda: 
dias 24 e 25 de junho. 

FRASE DA SEMANA
Enigma da pirâmide: de manhã você tem quatro 
pernas, a tarde tem duas e a noite tem três. Sabe o 
que é? É o ser humano. Quando é criança tem quatro, 
porque engatinha; quando é adulto tem duas, pois 
caminha com as duas pernas; e à noite, quando está 
na melhor idade, tem três, pois são as duas pernas e 
a bengala.

SIGNIFICADOS DAS CORES
Talvez você não sabia, mas as cores remetem sen-
sações, sentimento e emoções. Então, é sempre bom 
consultar qual a melhor cor para pintar a parede de 
sua casa ou escolher a cor da sua roupa. Vermelho 
traz dinheiro, remete a liderança e coragem e afasta 
inveja e mau olhado. Verde tira o apetite e remete a 
sobriedade, natureza, limpeza e fertilidade. Laranja 
aumenta a autoestima, traz alegria e favorece a boa 
comunicação. Azul remete ao céu, então acalma, 
relaxa, traz paz e estimula Jesus na sua vida. Lilás nos 
remete a Deus, traz sossego, paz mental. Amarelo 
estimula serotonina, aumenta a alegria, bom para 
pessoa mal-humorada e depressiva, além disso, bom 
para a criatividade. Preto é ausência de cores e re-
mete ao glamour e traz dinheiro. Branco traz apatia. 
Cinza depressão e tristeza. 

HOMENAGEM AO PAI 
Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, anunciou que, 
se o bebê que a sua esposa está esperando for um 
menino, o nome dele será José Leonardo - uma ho-
menagem ao pai. Leonardo ficou emocionado com a 
revelação.

DE VOLTA ÀS PASSARELAS
Luciana Gimenez desfila com vestido de noiva Em um 
evento realizado no JK Iguatemi, em São Paulo. A mo-
delo usou um vestido de noiva assinado pela estilista 
Flayza Vieira. Luciana começou na carreira de modelo 
aos 14 anos, mas atualmente trabalha como apresen-
tadora do “Superpop!”, na Rede TV. 
Recentemente o ministro das Comunicações, Fábio 
Faria (PP), marido de Patrícia Abravanel, disse que 
o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem um obstáculo 
que pode atrapalhar a reeleição: a alta no preço dos 
combustíveis.
As filhas de Gugu Liberato ganharam o direito a uma 
mesada na justiça. A novidade na batalha pela heran-
ça deixada pelo apresentador foi divulgada pela co-
luna Emoff esta semana. Gugu morreu em um trágico 
acidente doméstico em 2019.

ESTILO INTERNACIONAL
David Banda, filho de 16 anos de Madonna, roubou 
a cena ao entrar no Campeonato Mundial de Pesos 
Leves, no Barclays Center, em Nova York. O jovem 
apareceu usando um vestido de grife, peça da coleção 
Adidas X Gucci, inspirado em um look criado em cola-
boração com a designer Laura Whitcomb em meados 
de 1993.

NOVIDADE NA PISTA DE F1
Os carros de Fórmula 1 vão passar por mudanças este 
ano. A Fórmula 1 2022 vai lançar uma nova geração de 
carros, com uma estrutura que promete aumentar a 
qualidade de ultrapassagens nas corridas e, com isso, 
aumentar as disputas na pista e na tabela de classi-
ficação.

DESCOBERTA
Arqueólogos descobrem antiga cidade Maia em obra 
no México. O sítio, chamado Xiol, tem características 
do estilo de arquitetura maia Puc, comum no sul da 
península de Yucatán, mas raro na região de Mérida.

TRAGÉDIA
A prefeitura emitiu um alerta que em 12 horas a preci-
pitação na região foi equivalente a 70% previsto para 
maio. Mais de 30 pessoas morreram por conta da 
chuva no grande Recife.

Muller Merlotto Silva 

Divulgação
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Com a entrada do mês 
de junho, os amantes de 
uma boa festa junina já 
sentem o cheiro de quentão 
e de canjica no ar. Há aqueles 
que vão apenas para curtir o 
evento, e aqueles que se trajam 
dos pés à cabeça, para curtir o 
clima junino no melhor estilo 
caipira de ser. 

Quermesse é um evento que 
também cai muito bem neste 
clima de festas no mês de junho 
e julho. Com isso, algumas pa-
darias aproveitam este período 
para realizarem suas festas. Pa-
róquias e instituições realizam 
estes eventos com o intuito de 

angariar verba. Além 
disso, as festas juninas e quer-
messes, são realizadas como 
meio de confraternização para 
crianças e adultos, com shows, 

atrações, quadrilhas, 
brincadeiras e muita comida 
típica.

Após dois anos sem poder 
realizar qualquer tipo de even-

to, por conta do Covid, os 
brasileiros vão poder curtir 
a segunda maior festa do 
ano, com aquele gostinho de 
saudade, sendo que a primeira 

puderam aproveitar o Carnaval. 
Os comes e bebes típicos 

desses eventos são as atrações 
à parte. Quem não gosta de se 
deliciar com um bolo de milho 
cremoso, pipoca, canjica, pamo-
nha, doce de leite, pé de mole-
que, maçã do amor, quentão, 
vinho quente, chocolate quente, 
entre outros. Além, claro, da de-
coração, que dá ao evento todo 
clima especial. (Colaborou 
Luiz Felipe Possani)

FESTA
JUNINA
NO AR

FESTA JUNINA
DA BASÍLICA 

Uma das mais tradicionais quermesses de Rio Pre-
to, a Festa organizada pela Igreja Basílica, será em 
dois finais de semana, nos dias 17, 18, 19 e 24, 25 e 
26 de junho, a partir das 18h30. Vai ter comidas e 
bebidas típicas, bingos e danças. Entrada gratuita.

FESTA JUNINA DO
SÃO MATEUS 

Será dia 11 de junho, sábado, a partir das 19h, iniciando 
com uma santa missa, seguindo para o salão social da 
paróquia de São Mateus, que fica localizado na rua Sa-
lada Abrão Zainum, 70, Dom Lafayete, em Rio Preto. Fo-
gueira, pescaria, jogo das argolas, bingo, bolo de fubá, 
canjica, arroz doce, paçoca, quentão, chocolate quente, 
pastel, cachorro-quente, espetinhos, caldos e outras de-
lícias típicas, além da quadrilha, irá animar a festa junina. 

FESTA JUNINA DO
SÃO JOÃO PAULO II

Dia 11 de junho, sábado, às 20h, a Paróquia São 
João Paulo II, em Rio Preto, realiza sua festa junina 
com show de forró, e com comidas e bebidas típi-
cas. A paróquia fica na rua Walter Pavão, nº 1390, 
no bairro Luz da Esperança. Entrada gratuita.

JUNINÃO DO MAQUININHA
A Festa Junina do Maquininha do Futuro será no dia 
11 de junho, em prol do projeto que atende mais de 
200 crianças da comunidade. Começa a partir das 
17h, com comidas típicas, bingo de uma moto e show 
do grupo Sambauê e das duplas Theo & Luan e Diego 
Alves & Rafael. A festa será na av. Benedito Sufredini, 
300, São Deocleciano (sede do projeto), em Rio Preto. 
Reserva de mesas (17) 3221-6251. Entrada gratuita.

QUERMESSE DO
SANTO ANTÔNIO

A paróquia Santo Antônio de Lisboa, em Rio Preto, 
realiza sua tradicional quermesse de Santo Antô-
nio, com tudo que tem de direito, no salão social 
da paróquia, durante todo o mês de junho, nos 
dias 10, 11, 13, 17, 18, 24 e 25. Fica localizada na 
Vila Goyos, rua Tocantins, 290. Entrada gratuita. 

AUTOMÓVEL CLUBE 
O Automóvel Clube irá realizar a sua festa junina nos 
dias 24 e 25 de junho, sexta e sábado, a partir das 20 
horas. Comidas típicas, quentão, pipoca, chocolate 
quente, amendoim, entre outras, o público irá en-
contrar nos dois dias de festa. No dia 24, o som fica 
por conta de Morenos do Forró e no dia 25 será a 
dupla Diorã e Dioraci. Sócios não pagam pra entrar, 
mas pagam para sentar. As mesas estão à venda na 
secretaria do clube, assim como os convites para 
convidados. Informações no (17) 98155-0178.

9º ARRAIÁ DO VASCO 
No dia 2 de julho, um sábado, o Centro Cultural Vasco, em 
Rio Preto, faz a sua festa junina, que será realizada na rua, 
com música ao vivo, comidas típicas, brincadeiras para as 
crianças, dança e muita diversão. Entrada gratuita.

MIRASSOL 
Com início nesta sexta-feira, 3, na Praça Matriz de 
Mirassol, a festa acontece todos os finais de se-
mana, até o dia 3 de julho, com atrações todas as 
sextas, sábados e domingos, a partir das 18h30. 
No dia 24, tem show de forró com o trio Três do 
Balanço. Vai ter comidas e bebidas típicas, além de 
leilão de gado dia 26, venda de souvenires e par-
que de diversões. Haverá também a Missa e Tríduo 
de São Pedro, dias 26, 27 e 28, com início às 19h. Dia 
29, dia do padroeiro da cidade, terá a missa às 9h, 
além da Missa Solene com procissão às 18 horas, 
na Igreja da Matriz. Entrada gratuita.

CLUBE MONTE LÍBANO
A tradicional festa junina do Clube Monte Líbano será 
nos dias 10 e 11 de junho, com muita comida, bebida e 
música Na sexta, 10 tem show da dupla Edson e Hud-
son. Já no sábado, 11, é a vez de Roberta Miranda. A 
festa começa às 19h, no salão social do clube de cam-
po. O cardápio conta com espetinhos, pastéis, ca-
chorro-quente, churros, bebidas, brinquedos e jogos. 
Vai ter também distribuição gratuita de pipoca, gara-
pa, quentão, vinho quente, canjica, pão caseiro, café, 
milho verde, doces típicos e amendoim. Associados e 
convidados, devem adquirir a canequinha por R$ 20, 
para entrar. Não associado, a partir de 7 anos, pagam 
R$ 150 por noite, além da caneca. O Monte Líbano fica 
na rodovia Washington Luiz, KM 446, em Mirassol. 

ENGENHEIRO SCHMITT 
Em Engenheiro Schmitt, a paróquia Santa Apolônia, re-
aliza sua festa junina, na praça, no dia 11 de junho, sá-
bado, a partir das 19h. Comidas e bebidas típicas, bar-
racas, brincadeiras estarão à venda. Entrada gratuita.

TALHADO  
Nos dias 11 e 12 de junho, sábado e domingo, será a 
quermesse do Distrito de Talhado, no salão social da 
paróquia de São Sebastião. Com muita música, bar-
racas típicas e leilões de prendas, o evento promete 
reunir toda região. Dia 11, o evento inicia após a mis-
sa, às 19h. Já no domingo, dia 12, será a partir das 15h 
com leilão de gado. 

IPIGUÁ 
O evento 8º Arraial do Empório será realizado pelo Em-
pório Rural Café Sabores da Roça, em Ipiguá, no dia 24 
de junho, a partir das 19h. No cardápio: doces, bolos, 
amendoim, pipoca, cachorro quente, quentão, canjica, 
chocolate quente (itens inclusos no ingresso que custa 
R$ 50). Já espetinhos, refrigerante, cerveja, água e suco 
são vendidos à parte. A festa também terá música ao 
vivo. Criança até 5 anos não paga e de 6 a 11 anos paga 
meia entrada, R$ 25. O empório fica na rodovia Délcio 
Custódio da Silva, km 19, a 300m do trevo de Ipiguá.

MIRASSOLÂNDIA  
A Festa de São Antõnio da Cidade de Mirassolândia 
será nos dias 4, 11, 18 e 25 de junho, com uma gran-
de quermesse, com shows de Alan & Everton, Elaine 
Santos, Bruno & Mariana. A quermesse será no salão 
da paróquia de Santo Antônio. Além disso, no dia 13 
de junho, segunda, haverá uma missa especial segui-
da de uma pedalada, chamada Pedalando com Santo 
Antônio. Já no dia 10, terá o tradicional leilão de gado. 

NOVA GRANADA 
O Arraial do Bem será na cidade de Nova Granada, 
nos dias 17 e 18 de junho, a partir das 19h, na praça 
central da cidade. A festa terá apresentação de qua-
drilha, brincadeiras, comidas e bebidas típicas, além 
de shows musicais. No dia 17, terá as duplas Eber & 
Cristiano e Márcio & Marcelo. No dia 18, Thiago Hen-
rique & Matheus e Jayne. Entrada gratuita.

UCHOA 
A festa junina será nos dias 10 e 11 de junho, no 
loteamento Davanzzo III, a partir das 18h. Na 
sexta, dia 10 tem show com Felipe e Falcão. No 
sábado, dia 11, é a vez da dupla Lucas e Luan, 
além do cantor Rafa Elvis. Haverá barracas com 
comidas e bebidas típicas e bingo. Venda de me-
sas, a partir das 18h, no local. 

TABAPUÃ  
O 35º Juninão de Tabapuã volta nos dias 10 e 11 de 
junho, no Clube do Peão da cidade. Terá barracas 
de comidas típicas, bebidas e shows de Fiduma 
& Jeca, Jota & Guilherme, Vozes do Sertão e do 
grupo Violeiros de Tabapuã. Entrada gratuita.

CATIGUÁ
A 27ª edição do Juninão de Catiguá será nos 
dias 17, 18 e 19 de junho, na praça São Sebas-
tião. Serão vários shows por noite, entre eles: 
Vozes do Sertão, a Banda Área 17 e o Pagode da 
Alegria. Também terá barracas típicas.

JOSÉ BONIFÁCIO  
O Juninão de José Bonifácio celebra o aniversário de 116 
anos da cidade. A festa começa no dia 23 de junho, quin-
ta-feira, com show do cantor Daniel. No dia 24, samba 
e pagode com o Raça Negra. E no sábado, dia 25, show 
sertanejo com Yasmin Santos. O Juninão será no Recin-
to João Orsi e terá toda renda da festa revertida para a 
Santa Casa da cidade. Entrada gratuita.

NIPOÃ
O Arraiá da Família, em Nipoã, será no dia 2 de julho, às 
20h, na Praça da Matriz. Com comidas típicas e apre-
sentações das quadrilhas das escolas Sidney Scaff, Dr. 
Presciliano, e As Meninas da Melhor Idade, o Quadri-
lhão do Povão e Catira. Tem ainda shows com os Tres 
do Balanço e Rodrigo Mendonça.
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CANTINHO DO BICHO

DICAS PETS
Saiba os benefícios do Banho Terapêutico em pet

Você dá banho 
no seu gato?

CANTINHO DO BICHO

Animais de estimação, fi lhos de quatro patas 
ou pet. A forma como chamamos esses com-
panheiros domésticos pouco importa; o fato é 
que, cuidar deles demanda tempo e quem nutre 
um amor real por esses peludinhos não mede 
esforços para alcançar o apogeu do carinho!

Alimentação de qualidade, brinquedos, 
espaço para atividades, passeio e higiene são 
demonstrações quase que diárias do lugar 
cativo que os pets ocupam em nossos corações.

Quando o assunto é gato, um debate clássico 
vem à tona. Mas afi nal, dar banho em felinos é 
necessário ou prejudicial?

Segundo a médica veterinária Laura Baron, 
os gatos possuem seu próprio sistema de higie-
ne. “Os gatos são autolimpantes, conseguindo 
manterem-se limpos pelo fato de se lamberem 
com frequência, sendo assim, em gatos saudá-
veis, os banhos não são necessários”, pontua. 

Ainda segundo a profi ssional, é importante 
destacar que casos específi cos envolvendo pa-
tologias requerem uma análise diferenciada. “O 
banho só é uma opção quando o animal contém 
alguma doença de pele ou não consegue fazer a 
autolimpeza, nesse caso orienta-se uma higiene 
mais completa”.

Baron esclarece que tão importante quanto 
qualquer outra medida de higiene é o ato da 
escovação. “Ė recomendado fazer a escavação 
diária, ajudando o animal na autolimpeza. Essa 
prática ajuda e retirar os pelos soltos, assim, 
quando o animal for se lamber não irá ingerir 
tantos pelos. Em gatos com pelos longos pode 

O famoso banho de gato é mesmo uma boa ideia? Descubra a opinião de uma pro� ssional 
da área e apaixonada em felinos!

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

ser uma boa opção a tosa, já que os pelos são 
muito longos e eles podem ter difi culdades 
em se limparem sozinhos. Caso o banho for 
uma opção e o gato for agressivo, medroso ou 
estressado, recorrer ao Pet shop pode ser muito 
estressante. Dê o banho em casa, um banho 
rápido com produtos próprios para gatos e 
seque bem o animal com toalha e secador em 
potência baixa”, conclui.

Ellen Calamari diz que seus gatos gostam 
de banho. “Banho faz parte da nossa rotina. 
Eles dormem comigo e, quando eu entro no 
banheiro eles começam a miar muito. Parece 
que pedem (risos). Uma vez por mês, ao menos 
eu dou. E eles relaxam”, comenta.

Quem tem um pet sabe como é difícil passar tantas 
horas longe do seu melhor amigo, para você e prin-
cipalmente para ele. Mas, infelizmente, a rotina de 
trabalho e compromissos sociais nos deixam cada 
vez mais tempo fora de casa. Os cachorros (e ga-
tos também, embora sejam menos carentes) ficam 
sozinhos em casa e ansiosos pela volta de seus 
donos. Os donos tentam de tudo: televisão ligada, 
luzes acesas, entre outras coisas. Mas agora uma 
tendência nova tem feito muita diferença na vida 
do homem e de seu pet.
O San Francisco Pet Hotel, tem profissionais que 
vêm realizando com os pets o Banho Terapêutico, 
que consiste, em um ofurô, um banho com tempe-
ratura da água de 36 a 40 graus, com água ozoniza-
da, recebendo cromoterapia e com som relaxante.
Você sabia que os animais não veem as cores como 
nós? Entretanto, eles são muito sensíveis às dife-
rentes energias e por isso respondem muito bem 
as variações de cores. As cores são a linguagem da 
luz. Sendo energia pura das camadas de nossa re-
alidade e exerce influência na dinâmica energética 
de todos os seres vivos.
Listamos abaixo os benefícios que seu pet recebe 
com o Banho Terapêutico, que abrange várias tera-
pias alternativas para seu doguinho em um único e 
relaxante momento.

Cromoterapia
A cromoterapia em animais vêm sendo bastante 
procurada pois se demonstra eficaz no tratamen-
to. A cromoterapia auxilia no equilíbrio dos centros 
energéticos dos animais. Uma vez que, por não 
possuírem bloqueios intelectuais, que podem di-
ficultar o tratamento, respondem mais rápido ao 
tratamento do que as pessoas. Aliás, por ser uma 
terapia natural, holística e não invasiva, a cromo-
terapia não possui efeitos colaterais. As luzes tem 
o poder de mudar estados emocionais, produzir 
harmonia e saúde para os seres vivos. Com isso, a 
cromoterapia traz alguns benefícios no pet, entre 
eles: Alivia dores e inflamações; Resgata o estado 
saudável dos órgãos; Repõe energia vital; Acelera 
cicatrizações; Promove tranquilidade, junto com 
relaxamento físico e mental.
As técnicas podem complementar tratamentos 
médicos ou atuarem sozinhas. A veterinária Noe-
le Franco, do San Francisco, faz recomendações 
de acordo com as necessidades do bichinho, “Aqui 
tratamos os pets de forma singular e individual, 
cada animalzinho tem suas necessidades individu-
ais avaliada, assim conseguimos ótimos resulta-
dos com um a terapia correta e indicada para cada 
animalzinho e sua necessidade, mesmo que seja 

PARTE DA ROTINA A jovem Ellen Calamari dá banho em seus gatos todo mês e diz 
que eles curtem o momento.

A veterinária Laura 
Baron é apaixonada 
por felinos e tem 

vários gatinhos 
em sua casa!

apenas um relaxamento.”

Musicoterapia
As músicas mexem com nossos humores, porque 
seria diferente com os cachorros? Com melodia, 
som, harmonia e ritmo, o tratamento foi pensan-
do em melhorar ainda mais o bem-estar canino. “A 
musicoterapia é reconhecidamente um excelente 
tratamento para animais que sofrem de transtor-
nos, e hoje é utilizada criteriosamente para acalmar 
cães que passam por dificuldades emocionais, de 
comportamento, ajudando na redução da ansie-
dade e no medo do animal.”, explica Dandara Dias, 
proprietária do San Francisco Pet Hotel. Ainda afir-
ma que não há contraindicações para o tratamento 
de pets com músicas. Não importa a personalidade 
do seu cachorro. É um prazer positivo.

Banho de Ozônio
O ozônio é conhecido como um dos mais eficientes 
purificadores naturais disponíveis no mercado. Tra-
ta-se de um agente oxidante eficaz para eliminar 
contaminantes que age com eficácia na água, no ar 
e em contato com superfícies.
Ao eliminar esses contaminantes durante o ba-
nho, sua ação bactericida, automaticamente estará 
agindo contra os microorganismos causadores de 
irritação da pele e odor forte do PET. Os benefícios 
são: elimina ácaros, bactérias e fungos, mais ma-
ciez e brilho ao pelo, aumenta a durabilidade do 
banho, age como cicatrizante, anti-infeccioso e an-
ti-inflamatório.

Banho de ofurô
O banho de ofurô com água onde a temperatura vai 
de 36 a 40 graus, com pétalas de rosas é, também, 
enriquecido com óleos essenciais, ervas, aroma-
tizantes que potencializam a sensação de relaxa-
mento e prazer. Melhora a circulação sanguínea 
em consequência da vasodilatação que ocorre com 
a imersão em água quente, os músculos relaxam, 
melhorando também a oxigenação e propiciando 
uma melhor qualidade do sono para o seu animal-
zinho. 
O San Francisco Pet Hotel, localizado na Av. Aniloel 
Nazareth, 5252, Pq. Residencial Comendador Man-
cor Daud, agora sob nova direção, traz um ótimo di-
ferencial para o seu pet. Além do banho e tosa, cre-
che, hotel e dos inúmeros produtos, a casa oferece 
tratamentos para cães e gatos que vão muito além 
do tradicional. Agende um dia para seu pet, e de pra 
ele mais qualidade de vida. Para mais informações 
siga @sanfranciscopet ou ligue (17) 3218-9879· (Co-
laborou Luiz Felipe Possani)


