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50 mil pessoas vivem 
com até R$ 210 por 
mês em Rio Preto

LINHA DA POBREZA

A cidade tem um indicador 
preocupante. O de famí-
lias que vivem na extrema 
pobreza ou na pobreza. 
Segundo a assessoria de 

imprensa da Secretaria da 
Agricultura e Abastecimen-
to, são 16.598 famílias que 
vivem na extrema pobreza, 
um total de 40.274 pesso-

as. Na pobreza, são 2.482 
famílias ou 7.549 pessoas. 
Entende-se que estão na 
extrema pobreza famílias 
que tenham uma renda per 

VOLTA DOS
APADRINHADOS
Prefeito Edinho Araujo 
começou a nomear os 
cargos recentemente 
recriados para comissio-
nados e funções gratifi-
cadas. POLÍTICA  Pág.3

capta até R$ 105,00. Na 
pobreza, a renda vai de R$ 
115,00 a R$ 210 por pessoa 
do grupo. Os dados são do 
CadÚnico. CIDADES Pág.5

SANTA CASA

Convênio 
recebe aporte 
de R$ 2 mi 
para leitos

A Prefeitura de Rio Preto 
autorizou um aporte de R$ 
2 milhões para a Santa Casa 
manter o convênio que tem 
com o SUS em 212 leitos 
bancados pelo Ministério 
da Saúde. CIDADES Pág.5

FOOTBALL

Equipe de Flag 
Feminino do 
Weilers 
joga hoje

ESPORTES  Pág.6

SERIE C

Mirassol 
joga para 
retornar à 
liderança
O Mirassol entra em campo 
neste domingo (19), às 11h, 
para encarar o São José-RS 
pela 11ª rodada da Série C 
do Campeonato Brasileiro. 
O Leão vem de uma derrota 
por 1 a 0 com polêmica de 
arbitragem no último fim 
de semana contra o ABC. 
O resultado fez a equipe 
perder o primeiro lugar da 
competição e cair para o 3º 
lugar, sendo ultrapassado 
pelo próprio ABC e pelo 
novo líder Paysandu.
 ESPORTES  Pág.6

AMANHÃ

Câmara 
realiza 
evento sobre 
refugiados

A Câmara Municipal em 
parceria com Rede Refugio 
e OAB realiza na próxima 
segunda-feira, dia 20, às 
9 horas, o II Fórum sobre 
Refugiados e Imigrantes. 
POLÍTICA  Pág.3

Garcia vai à festa 
e cumpre agenda

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) participou nesta 
sexta-feira, 17, da Festa das Nações do Serviço Social 
São Judas Tadeu. O governador evitou falar de política 
e disse que era momento de alegria poder voltar a Rio 
Preto. POLÍTICA  Pág.3

POLÍCIA

Mulher luta 
com ladrão 
durante roubo 
de celular
Uma mulher, de 40 anos, foi 
abordada por um ciclista, 
que levou as mãos à cintura 
e simulou estar armado. Ele 
exigiu o celular da vítima, 
que reagiu e entrou em luta 
corporal. CIDADES Pág.4

TRÂNSITO

Moto atropela 
ciclista; polícia 
usa câmeras 
para identificar
Câmeras de segurança de 
estabelecimentos comer-
ciais podem ajudar a Polícia 
a esclarecer a autoria de um 
atropelamento ocorrido na 
sexta-feira, na rua Américo 
Avelar. CIDADES Pág.4

VIAGENS
NACIONAIS

Veja destinos que 
as famílias mais 
curtem viajar 
dentro do Brasil. 
CIDADES Pág.5

STJ E ROL TAXATIVO
Antes da decisão do STJ, os portadores de doenças que es-
tão na lista conseguiam remédios e procedimentos através 
de ações com liminares dadas pelo Poder Judiciário. Agora 
isso é proibido e preocupa mães e advogados. 
CIDADES  Pág.4

Prefeitura não tem o número de pessoas que passam fome, mas um cadastro
mostra quem vive na extrema pobreza
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O que é Epigenética?

Venture Capital: o ecossistema de inovação 
está sem tempo para desperdício e carece de 

transformação digital

São variações não-ge-
néticas adquiridas durante 
a vida de um organismo e 
que podem frequentemente 
serem passadas aos seus 
descendentes. Dessa forma, 
as características fenotípicas 
poderiam ser alteradas por 
meio de modificações no es-
tilo de vida e pelo ambiente 
em que o indivíduo vive.

Na prática, uma mãe ou 
pai com genes que predis-
põe à obesidade, diabetes 
ou câncer, se tiver um ex-
celente acompanhamento 
clínico-nutricional (e fizer 
alterações em seu estilo de 
vida, antes mesmo de engra-
vidar) poderia reverter estas 
heranças que chamamos de 
transgeracional.

Ao mesmo tempo, pais 
com estilo de vida sedentá-
rios, com hábitos alimenta-
res inadequados, tabagistas, 
alcoolistas ou dependentes 
de outras drogas já sabem 
que estão influenciando de 
forma negativa no desenvol-
vimento da epigenética de 
seus filhos.

Até mesmo a formação da 
placenta depende de genes 
do pai e da mãe, cada um 
com sua função específica. 
Os genes de origem paterna 
seriam responsáveis pelo 
desenvolvimento normal 
da placenta e, por sua vez, 
os genes maternos seriam 
extremamente importantes 
no crescimento e desenvol-
vimento do embrião.

Pensando na fertilida-
de, sabe-se que alterações 
bruscas no ciclo circadiano, 
como o que ocorre com pes-
soas que não têm um horário 
certo para dormir, podem ter 
sua capacidade de concepção 
drasticamente afetada e são 
mais propensos a alguns 
tipos de câncer.

Importante destacar que 
pesquisadores têm identifi-
cado cada vez mais influên-
cias de alterações nas expres-
sões de genes paternos e ma-
ternos e aumento do risco de 
desenvolvimento de algumas 
doenças, tais como: autismo, 
esquizofrenia na vida adulta, 
câncer de variados tipos e até 
mesmo algumas síndromes 
genéticas.

Desse modo, interven-
ções nutricionais podem 
modular a expressão dos 

genes associados a desen-
volvimento destas doenças. 
Essa é atualmente uma área 
de destaque na pesquisa 
epigenética.

Portanto, a nutrição ocu-
pa cada vez mais destaque 
na prevenção de doenças, 
reconhecida pelo mundo 
científico. Cabe às autori-
dades governamentais ins-
tituir políticas públicas que 
venham possibilitar que as 
pessoas tenham acesso, o 
mais cedo possível, a um 
acompanhamento nutricio-
nal individualizado, com foco 
na prevenção de doenças.

Na antiguidade, Hipó-
crates (460 a 377 a. C) já nos 
alertava que “Somos o que 
comemos”, mas nós somos 
também o que nossos ante-
passados comeram (pais e 
avós) e como solução para 
isto, novamente Hipócra-
tes já nos dizia (e que cada 
dia mais os cientistas estão 
confirmando na atualidade): 
“Que teu alimento seja teu re-
médio e que teu remédio seja 
teu alimento”. É, portanto, 
na alimentação saudável que 
está o segredo para a preven-
ção e cura de diversos males.

 Antes de engravidar, os 
pais devem procurar acom-
panhamento médico e nu-
tricional, ao menos um ano 
antes da concepção. Bons 
profissionais saberão orien-
tá-los e planejarão modifi-
cações gradativas em seus 
estilos de vida que resultarão 
em uma grande melhoria em 
seu estado geral de saúde.

  Se já está gestante, 
compareça às consultas 
de pré-natal e procure um 
acompanhamento nutricio-
nal personalizado (nada de 
dietas “padrões” ou listas de 
alimentos). Uma intervenção 
nutricional individualizada e 
sem modismos ou radicalis-
mos é a única forma segura 
de favorecer um bom desen-
volvimento fetal.

  Se seu filho já nasceu, 
procure acompanhamento 
pediátrico e de nutricionista. 
Ofereça uma alimentação 
saudável.

*Por Luiz Fernando 
Gonçalves Borges – mé-
dico ginecologista e obs-
tetra, pós-graduado em 
Reprodução Humana

Questões relacionadas 
à saúde mental vêm sendo 
discutidas com cada vez mais 
frequência e aprofundamen-
to, especialmente nos últimos 
anos. É perceptível que as 
pessoas estão mais preocu-
padas com sua saúde emo-
cional e, mais importante, 
buscando ajuda para resolver 
seus problemas. Já foi-se o 
tempo em que era “aceitável” 
subestimar condições clínicas 
relevantes como ansiedade, 
depressão e, cada vez mais 
popularmente, também os 
distúrbios do sono, como é o 
caso da insônia. 

Uma pesquisa realizada 
pela startup Vigilantes do 
Sono apontou que as mulhe-
res são a maioria em queixas 
de problemas de sono, ansie-
dade e depressão. São alguns 
os porquês disso, mas talvez 
de maneira central, esteja 
o fato de muitas mulheres 
precisarem conciliar os afa-
zeres domésticos com as 
tarefas da vida profissional, 
gerando assim, um excesso 
de estresse pela alta deman-
da de trabalho. Além disso, 
de forma preponderante, há 
uma maior predisposição 
fisiológica das mulheres para 
desenvolverem insônia, pelas 
oscilações hormonais que en-
frentam mensalmente. 

Dentre os usuários da 
Vigilantes do Sono, apesar da 
maioria ser mulher (78%), a 
diferença na proporção de 
insônia grave entre mulhe-
res e homens é um pouco 
menor do que na população 
geral. Uma análise incluindo 
11.579 pessoas (9.043 mulhe-
res) que fizeram a avaliação 
basal de triagem da insônia 
dentro do aplicativo, a partir 
do Índice de Gravidade de 
Insônia (IGI), constatou que 
13% das mulheres e 8% dos 
homens fazendo o progra-
ma consideram sua insônia 
grave, enquanto 49% e 45%, 
respectivamente, consideram 
a gravidade moderada e 33% 
e 40% consideram leve. 

A insônia é um problema 
real, assim como a síndrome 
do sono insuficiente, ambas 

O que leva mulheres a sofrerem mais com 
distúrbios do sono e de saúde mental?
Laura Castro Coronel Tadeu 

também prometeu recursos para 
projeto de energia solar do Albergue 
Noturno solar do Albergue Noturno

cada vez mais frequentes, 
particularmente em grandes 
cidades. Mais do que isso, são 
condições subestimadas. Não 
se pode normalizar noites 
mal dormidas. Uma vez que o 
quadro mais grave da insônia 
é atingido, ou seja, quando 
se torna crônica, a condição 
afetará a rotina e as tarefas 
diárias e há muitas consequ-
ências relevantes para a saúde, 
sendo extremamente impor-
tante buscar ajuda profissio-
nal. Neste ponto, é bastante 
provável que só com a ajuda 
de um profissional especialista 
em sono o problema pode ser 
solucionado. 

Muitos estudos em dife-
rentes países e populações 
apontam que as mulheres se 
preocupam mais com pro-
blemas de sono em relação 
aos homens. Elas percebem a 
insônia como mais grave e, de 
fato, costumam vivenciar os 
sintomas com mais frequência 
e de modo mais recorrente. 
Segundo dados do estudo EPI-
SONO, do Instituto do Sono e 
UNIFESP, 21% das mulheres e 
9% dos homens que vivem em 
São Paulo se queixam de uma 
síndrome de insônia, apre-
sentando sintomas com uma 
frequência maior do que três 
vezes por semana e sofrendo 
impacto significativo sobre o 
funcionamento físico e mental. 

De acordo com os prin-
cipais consensos e diretrizes 
médicas do mundo, a Terapia 
Cognitivo-Comportamental 
para Insônia (TCC-I) é o tra-
tamento mais eficaz, atingindo 
melhores resultados do que 
o obtido com remédios para 
dormir, ainda que possam 
demorar um pouco mais. Isso 

porque ela atua nas causas da 
insônia. Embora ainda haja 
um mito acerca das pílulas 
mágicas que “resolvem” a falta 
de sono, a TCC-I é uma técnica 
desenvolvida há mais de 40 
anos e que, comprovadamen-
te, funciona. Há casos, porém, 
em que ela não funciona so-
zinha e é preciso intervenção 
psicológica concomitante, 
podendo haver indicação do 
tratamento farmacológico. Os 
indutores de sono, entretanto, 
cada vez mais sabemos que, se 
não manejados adequadamen-
te e com indicação precisa, 
podem realmente se tornar 
um problema ainda maior, 
por causarem dependência e 
poderem levar ao abuso, já que 
vão perdendo o efeito ao longo 
do tempo. 

As chamadas técnicas cog-
nitivas ajudam a promover 
mudanças em pensamentos 
sobre o sono e, principalmen-
te, em relação à percepção 
das consequências da falta 
de sono no funcionamento 
diurno. A restrição do sono 
significa ajustar o tempo e os 
horários que se fica na cama. 
No entanto, esse processo não 
é simples e requer adapta-
ções na vida e, muitas vezes, 
treino de auto percepção. É 
um trabalho a ser desenvol-
vido no médio e longo prazo. 
No caso de sintomas de de-
pressão, como tristeza recor-
rente e uma sensação de inabi-
lidade para fazer as atividades 
do dia a dia, as mulheres tam-
bém se queixam mais e, em 
geral, por razões semelhantes, 
ligadas ao acúmulo de funções 
e sobrecarga física e mental. 
Entre as pessoas que fazem 
o programa da Vigilantes do 

Sono, aproximadamente 17% 
dos homens e 24% das mu-
lheres alegaram problemas de 
depressão, o que representa 
um aumento relativo de 40% 
na proporção dos sintomas 
entre as mulheres. O mesmo 
acontece com sintomas de an-
siedade, relatados por 37% dos 
homens e 53% das mulheres. 

Sempre foi importante 
diagnosticar e tratar a saúde 
mental , no entanto, com a 
pandemia, muitas incertezas 
passaram a rondar nosso co-
tidiano, prejudicando ainda 
mais nossa capacidade de 
regulação emocional, e isso 
pode nos deixar mais susce-
tíveis ao desenvolvimento de 
distúrbios. Além das notícias 
trágicas, que passamos a con-
sumir com mais frequência, o 
isolamento gerou um acúmulo 
de atividades domésticas e 
profissionais para a maioria 
das mulheres, trazendo um 
grande estresse, talvez um dos 
principais fatores responsá-
veis pelo aumento expressivo 
em quadros de ansiedade, 
depressão e insônia, que pode 
muitas vezes ser a própria cau-
sa de agravamento e instalação 
de um distúrbio ou quadro 
psiquiátrico mais grave.

 
*Laura Castro, sócia-
-fundadora e diretora de 
psicologia na Vigilantes 
do Sono. Psicóloga clí-
nica e consultora (CRP: 
06/83226). Formada em 
psicologia pela Univer-
sidade Estadual de Lon-
drina (2004). Sua área de 
pesquisa no mestrado foi 
Medicina e Biologia do 
Sono. Atuou como pes-
quisadora, estatística e 
gerente administrativa de 
operações no Instituto do 
Sono. É psicóloga do sono 
pela Associação Brasilei-
ra do Sono e Sociedade 
Brasileira de Psicologia, 
com mais de 15 anos de 
experiência.

O ano de 2021 foi emble-
mático para a história das 
startups, que receberam das 
Venture Capitals (VCs) o vo-
lume de U$S 8,3 bilhões ante 
US$ 440 milhões em 2016, 
segundo o relatório “Perspec-
tive of Brazil’s Digital Lands-
cape”, elaborado pela reno-
mada consultoria McKinsey e 
divulgado no evento Brazil at 
Silicon Valley, que aconteceu 
recentemente na Califórnia 
(EUA). A grandeza de tal in-
vestimento impulsionou no-
vos unicórnios - startups que 
atingem o valor de mercado 
de US$ 1 bilhão - e fomentou 
a contratação de inúmeros 
profissionais.

Com o papel de enxergar 
as possibilidades e iniciativas 
que tenham visibilidade no 
ecossistema de inovação, 
uma VC tem o dever de ga-
rantir o retorno dos valores 
aportados por seus investido-
res em determinado negócio. 
Isso porque são montantes 

ARTIGO

Marcelo Augusto Garcia Gadott

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

MAIS FÉRTIL

DR. LUIZ FERNANDO
BORGES
saúde@dhojeinterior.com.br

ARTIGO

expressivos, na casa dos mi-
lhões, desde investimentos 
de rodadas pré-seed e seed 
até rodadas mais robustas 
de Série A ou B, por exemplo.

Sabemos que desses va-
lores, porcentagens são di-
recionadas para produção, 
distribuição, marketing e 
contratação de pessoal. Mas 
o segmento que a maioria das 
VCs desconhecem e, muitas 
vezes, não têm a estrutura 
técnica é o de tecnologia. Pro-
va disso são os recentes mo-
vimentos de grandes players 
desse ecossistema, que apre-
sentaram onda de demissões, 
demonstrando não só falta 
de resiliência em momentos 
de contexto econômico mais 
desafiador, com uma taxa de 
juros a 12,75% e baixa expec-
tativa de aumento do PIB, 
mas amadorismo quando o 
assunto é escalabilidade.

A defasagem na área tech 
também tem provocado mui-
tos processos de pivotagem 
no mercado, em alguns casos 
aliada ao desespero de fazer 
algo para reverter resultados 

insatisfatórios. Na maioria 
das vezes, esse cenário é 
decorrente de ideias mira-
bolantes que geram desâ-
nimo e desistência durante 
a execução, investimento 
em tecnologias muito caras 
e pouco eficientes para a 
startup, além da falta de um 
plano de negócio. Para com-
pletar o combo, o relatório 
da McKinsey ainda constatou 
carência no processo de digi-
talização de setores que ainda 
patinam no Brasil em relação 
à transformação digital e so-
luções inovadoras, tais como 
transportes, indústria e bens 
de consumo básicos.

Para reverter o cenário 
desafiador para as VCs e pro-
mover a segurança de seus 
investidores, é necessário 
apostar em um braço de tec-
nologia, isto é, um parceiro 
estratégico com a expertise 
necessária para realizar uma 
prévia avaliação do tama-
nho da jornada tecnológica 
apresentada pela startup 
investida. Uma vez que o re-
curso financeiro for aplicado 

somente após essa análise, a 
partir de um direcionamento 
de projeto, com as devidas 
diretrizes de viabilização de 
processos e tecnologias mais 
indicados para a realidade 
daquela empresa, somada a 
um gerenciamento do projeto 
360°, a confiança dos investi-
dores vai aumentar.

A solução de outsour-
cing nesse caso permite às 
VCs uma atuação com res-
ponsabilidade tecnológica e 
estratégica diante dos altos 
volumes aportados. A ca-
minhada lado a lado a uma 
consultoria especializada 
em transformação digital 
vai minimizar as margens de 
erros, atrasos e desperdícios 
de tempo e talento. Especial-
mente em um momento tão 
delicado para o mercado de 
investimentos que, diferente 
de 2021, deve seguir a passos 
mais lentos neste ano.

O Brasil carrega o terceiro 
maior índice de inflação, de 
acordo com a Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE), e isso também re-
fletirá no tamanho dos valua-

tions. A consultoria McKin-
sey ainda observa que os 
investidores estrangeiros 
serão mais cautelosos, re-
sultando no crescimento 
desacelerado das startups, 
e mais exigentes quanto 
à lucratividade que, por 
outro lado, deverá ser mais 
rápida. Por fim, com menor 
poder de capital destinado 
às startups, os desafios na 
atração e retenção de talen-
tos no segmento de tecnolo-
gia serão ainda maiores, por 
isso se faz necessário apos-
tar com assertividade cada 
moeda dos valiosos bolsos 
dos investidores das VCs.

*Marcelo Augusto 
Garcia Gadott é CMO 
da MAGIT, uma em-
presa especializada em 
transformação digital 
que utiliza a tecnologia 
para inovar o negócio 
de diversas organiza-
ções, seja na gestão de 
projetos com squads 
personalizados, ou no 
modelo de parceria no 
gerenciamento de pro-
cessos terceirizados.
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Política Internet na praça
O governo federal entregou, em Natal, 
um serviço de conexão à internet de alta 
velocidade na Praça Mãe Peregrina

Pandemia
Ministério da Saúde divulgado ontem 
(17) que o Brasil registrou, em 24 ho-
ras, 28,672 novos casos de covid-19

A Câmara Municipal em 
parceria com Rede Refugio e 
OAB realiza na próxima segun-
da-feira, dia 20, às 9 horas, o II 
Fórum sobre Refugiados e Imi-
grantes em Rio Preto, que terá 
como tema “Vozes Migrantes’. 

O encontro acontecerá no 
auditório da OAB Rio Preto 
em celebração ao dia Mundial 
do Refugiado, comemorado 
em 20 de junho, tendo como 
objetivo apresentar a reali-
dade dessa população, ouvir 
as experiências vivenciadas 
pelos convidados e identificar 
os serviços públicos oferecidos 
atualmente pelo município. 
“Queremos conhecer as neces-
sidades e o potencial da popu-
lação migrante em Rio Preto e 
identificar os serviços públicos 
oferecidos atualmente em 
nosso município, além de inte-
grá-los socioeconomicamente, 
vivendo com dignidade e paz, 
como os cidadãos nascidos na 
cidade”, afirmou o presidente 
da Câmara Pedro Roberto. 

A Rede Refúgio nasceu 
como uma resposta à crescen-
te população de refugiados e 

Câmara de Rio Preto realiza 
Fórum sobre Refugiados

AMANHÃ

imigrantes em São José do Rio 
Preto e região. 

A missão da entidade é 
abraçar refugiados e imigran-
tes em São José do Rio Preto 
e região, baseado no valor 
cristão da sacralidade da vida 
humana e dos direitos huma-
nos de acolhimento e igualda-
de entre os povos, com ações 
que promovam integração 
socioeconômica, autonomia e 
empoderamento. 

A entidade oferece aos re-
fugiados e imigrantes aulas 
de português como língua de 

acolhimento (PLAc), apoio e 
orientação jurídica e psicoló-
gica, como também de saúde 
familiar. 

Além disso oferece cursos 
profissionalizantes, atividades 
de arteterapia, esporte e músi-
ca e desenvolve ações humani-
tárias de caráter urgente e pon-
tual, como também palestras, 
seminários e oficinas e serviços 
de tradução e interpretação 
atuando no acompanhamento 
dos refugiados e imigrantes. 

A Rede Refúgio mantém 
site multilíngue destinado a 

O encontro acontecerá 
no auditório da OAB Rio 
Preto em celebração ao 
dia Mundial do 
Refugiado

APADRINHADOS

Edinho inicia nomeações em 
cargos após decisão do TJ

Câmara de Rio Preto realiza Fórum sobre Refugiados amanhã na OAB

Edinho inicia nomeações em cargos após decisão do TJ

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) iniciou as nomeações 
para cargos em comissão em 
funções gratificadas. Publi-
cações no Diário Oficial do 
Município de quinta-feira, 16, 
lista os nomes dos servidores 
que vão ocupar cargos em 
funções gratificadas. As no-
meações são para as áreas da 
Educação, Habitação, gabine-
te do prefeito e Administração. 

As novas nomeações aten-
dem a determinação do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo que 
acatou ação do Psol Estadual 
considerando cargos comis-
sionados e de gratificações 
“genéricos” e sem atribuições 
definidas. 

O governo Edinho teve en-

tão 120 dias para reorganizar o 
quadro de funcionários da Pre-
feitura. No caso das funções 
comissionados (apadrinhados) 
foram extintos 146 cargos e 
criados outros 138. Já as fun-
ções gratificadas, ocupadas por 
servidores de carreiras que são 
nomeados para cargos de che-
fia e direção foram criadas 609 
funções. São estas funções que 
começaram a ser nomeadas 
desde quinta-feira.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB) participou nesta 
sexta-feira, 17, da Festa das 
Nações do Serviço Social São 
Judas Tadeu. Garcia chegou 
ao evento por volta das 21 
horas ao lado do prefeito 
Edinho Araújo (MDB), do 
deputado federal Geninho 
Zuliani (União Brasil), depu-
tado estadual Itamar Borges 
(MDB) e vereadores Renato 
Pupo  (PSDB), Bruno Marinho 
(Patriota), do vice-prefeito Or-
lando Bolçone (MDB) e padre 
Luiz Caputo, presidente do 
Serviço Social. 

A Festa das Nações voltou 
a ser realizada após dois anos 
em função da pandemia da 
Covid-19. Garcia visitou as tra-
dicionais barracas dos países 
cada uma com seus respecti-
vos pratos característicos de 
cada nacionalidade. 

O governador evitou falar 
de política e disse que era 
momento de alegria poder 
voltar a Rio Preto. “Estar aqui 
sempre é motivo de alegria. 
Uma festa bonita que arreca-
da fundos para o São Judas 
Tadeu que desempenha um 
papel importante na cidade”, 
destacou. 

Rodrigo Garcia participa da Festa das 
Nações e cumpre agenda na região

GOVERNADOR

O governador evitou 
falar de política e disse 
que era alegria poder 
voltar a Rio Preto

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Agenda 
Rodrigo Garcia liberou 

nesta sexta-feira R$ 2,5 mi-
lhões para a Santa Casa de 
Jales, para ampliar os serviços 
e atendimentos à população. 
Em visita à região, ele também 
entregou, em Votuporanga, a 
primeira clínica veterinária do 
programa Meu Pet no estado. 
A clínica recebeu investimento 
estadual de R$ 5 milhões e terá 
consultas, exames, cirurgias 
e atendimentos de urgência 
gratuitos para cães e gatos. 

“Fico muito feliz que possa-
mos ter uma Santa Casa cada 
vez melhor. A Santa Casa aten-
de muito bem a nossa popula-
ção. Saúdo a todos os médicos, 
enfermeiros e colaboradores”, 
disse Rodrigo. 

O repasse extra para o 
custeio da Santa Casa de Ja-
les deve ampliar e fortalecer 
a assistência no hospital da 
cidade, que é referência para 
16 municípios da região. Serão 
beneficiados mais de 120 mil 
moradores. 

Serão beneficiados morado-
res de Aparecida D´Oeste, 
Aspásia, Dirce Reis, Dolci-
nópolis, Jales, Marinópolis, 
Mesópolis, Palmeira D´Oeste, 
Paranapuã, Pontalinda, San-
ta Albertina, Santa Salete, 
Santana da Ponte Pensa, São 
Francisco, Urânia e Vitória 
Brasil. 

Em Votuporanga, a pri-
meira clínica do programa 
Meu Pet foi instalada em 
um espaço de 594 m², com 
recepção, sala de espera, 

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) participou nesta sexta-feira, 17, da Festa das Nações do Serviço Social São Judas Tadeu

A Santa Casa atende cerca 
de 5 mil pacientes por mês, 
incluindo internações, con-
sultas, urgência e emergência, 
pequenas cirurgias, remoções, 
terapias, raios-x, tomografia, 
ultrassonografia, ressonância 
magnética, densitometria e 
clínica médica.

Com a liberação do gover-
nador, será firmado convênio 
entre a Secretaria de Estado 
da Saúde e a Prefeitura de 
Jales e os recursos serão 
pagos no decorrer do ano. 

informar a população refugia-
da e imigrante sobre serviços 
disponíveis na cidade, seus 
direitos e orientações em geral. 

Raphael FERRARI

triagem, consultórios, sala 
de medicação, laboratório, 
setor de internação, sala para 
infectocontagiosos e espaço 
de banho e tosa. Há ainda es-
paços equipados para exames 
de raio-X e ultrassom, centro 
cirúrgico e farmácia. 

A clínica irá oferecer os 
serviços de consultas, exames 
laboratoriais, raio-x, ultras-
som, tratamentos clínicos, 
cirurgias, atendimento de 
urgência e emergência, entre 
outros serviços de assistência 
à saúde animal.  

Esportes 
O governador também 

comandou a cerimônia de 
descerramento da placa de 
inauguração da nova arena 
esportiva de Votuporanga. 
Implantada pela Secretaria 
de Esportes do Estado sob 
investimento de R$ 546 mil, 
o espaço de esporte e lazer 
conta com quadra de futebol 
society, quadra de basquete 
3x3, arquibancadas e ilumi-
nação de LED. 

Rodrigo liberou ainda R$ 
2,5 milhões em investimentos 
para melhorias da Etec (Es-
cola Técnica Estadual) Frei 
Arnaldo Maria de Itaporan-
ga, também no município de 
Votuporanga. O Centro Paula 
Souza vai usar os recursos na 
construção de quadra polies-
portiva coberta e uma cozinha, 
além de pintura geral na sede 
urbana da unidade, que é 
uma das 34 escolas agríco-
las do Governo do Estado. 

A Rede Refúgio nas-
ceu como uma res-
posta à crescente 
população de refu-
giados e imigrantes 
em São José do Rio 
Preto e região

As novas nome-
ações atendem a 
determinação do 
Tribunal de Justiça 
de São Paulo após 
anular leis

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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CIDADES No Rio de Janeiro
O Panorama Covid-19, da Secretaria de 
Saúde mostra cenário com tendência 
de crescimento precoce da covid-19

Jornalismo e indigenista
Os restos mortais de Bruno Araújo e 
Dom Phillips chegaram ao Instituto 
Nacional de Criminalística Federal

Decisão do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), está 
causando revolta, ansiedade 
e angustia em pacientes em 
todo o país que precisam de 
tratamentos médicos que 
não estão listados no rol da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). Antes 
da decisão, os portadores de 
doenças que estão na lista 
conseguiam remédios e pro-
cedimentos através de ações 
com liminares dadas pelo 
Poder Judiciário. 

A lista é chamada de Rol. 
Era Rol Exemplificativo. Após 
a decisão, ele passou a ser Rol 
Taxativo. A sentença proíbe 
que o Judiciário receba ações 
para reverter a negativa de 
um plano de saúde que nega o 
procedimento ou a medicação. 
Não existe um censo sobre a 
extensão dos atingidos pela 
sentença no país. 

O Rol Taxativo atinge a 
cobertura de exames, terapias, 
cirurgias e fornecimento de 
medicamentos que não estão 
na lista da ANS. Centenas 
de rio-pretenses entram na 
Justiça todos os anos para ter 
acesso a medicamentos ou fa-
zer exames que são negados. 
Com a decisão eles podem ser 
impedidos ou ter mais dificul-
dade para obter o tratamento 
médico. 

O advogado, Daniel Vicen-
te Ribeiro de Carvalho Ro-
mero Rodrigues, diz que “os 
planos de saúde costumam 
dificultar o fornecimento de 
remédios de alto custo, assim 
como de exames e tratamen-
tos que possuem um valor 
de custeio mais elevado para 

STJ leva insegurança a portadores de deficiências 
ao permitir que planos neguem tratamentos

ROL TAXATIVO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

a empresa. Sempre ajuiza-
mos ações para garantir o 
tratamento de saúde mais 
adequado para o cliente e 
costumamos ter êxito nas 
demandas dessa matéria. O 
juiz continua com autonomia 
para julgar da maneira que 
entender ser o correto, mas 
essa decisão do STJ acaba 
abrindo precedentes.” 

“Muitos pacientes não 
conseguirão começar ou dar 
continuidade a um tratamen-
to com a cobertura do plano 

de saúde, e existe em torno de 
200 mil pacientes utilizando 
o Home Care, que não está 
listado”, afirma Daniel. 

O Rol Taxativo atinge a cobertura de 
exames, terapias, cirurgias e outros. 
Centenas de rio-pretenses entram na 
Justiça todos os anos para ter acesso a 
medicamentos ou fazer exames

O advogado, Daniel Vicente Ribeiro de Carvalho Romero Rodrigues

BANCO

Cliente tem R$ 25 mil 
furtados de conta

Ao consultar seu extra-
to, um rio-pretense, de 70 
anos, descobriu que tinham 
sido feitas duas transferên-
cias sequenciais, sendo uma 
de R$ 19.999,00 e outra de 
R$ 4.999,00 para contas de 
correntistas desconhecidas, 
procurou a sua agência para 
reclamar a devolução dos va-
lores e registrou queixa no 
Plantão Policial. 

Na Central de Flagrantes, 
na tarde desta sexta-feira, 16, 
ele contou que não sabe como 

a fraude foi realizada, pois não 
perdeu, emprestou ou deixou 
de ter em seu poder em algum 
momento o cartão bancário. 

Devolução
Conforme o idoso, o banco 

devolveu de imediato a trans-
ferência de menor valor, mas a 
transação mais alta não havia 
sido restituída até a elaboração 
do boletim de ocorrência. 

O caso, registrado como 
furto, será investigado pelo 
1º DP.

Grupo de mães 
Em Rio Preto, antes da 

decisão do STJ, um grupo de 

mães de pessoas com defici-
ências se mobilizou nas redes 
sociais. Elas temiam e ainda 
temem que os tratamentos dos 
filhos sejam interrompidos 
por determinação dos planos.

A tricologista Melissa,  mãe 
da H., 3 anos, portadora do 
espectro autista, é uma das 
organizadoras do grupo. Disse 
que até o momento não tem 
notícia de nenhuma família 
na cidade que foi comunicada 
da interrupção do tratamento. 
Ela espera que espera que o 

Motociclista atropela ciclista adolescente e foge
Câmeras de segurança de 

estabelecimentos comerciais 
podem ajudar a Polícia Civil 
a esclarecer a autoria de um 
atropelamento ocorrido por 
volta das 20 horas desta sexta-
-feira, 17, na rua Américo Ave-
lar, no Jardim Dom Lafayete, 
na Região Norte de Rio Preto. 

A vítima, um adolescente, 
de 16 anos, transitava com sua 
bicicleta pela via quando ao 

virar para a esquerda sentiu o 
impacto de uma colisão e caiu 
no chão. 

O motociclista fugiu sem 
prestar socorro. O estudante 
foi socorrido pelo Samu com 
escoriações e dores na perna 
direita para a UPA Jaguaré. 

Na Central de Flagrantes, o 
caso foi registrado como lesão 
corporal na direção de veículo 
automotor e fuga de local de 

acidente. As investigações 
serão feitas pelo 4º DP. 

Golpe
Uma rio-pretense, de 20 

anos, se interessou por uma 
Honda Fan 160, anunciada 
no Marketplace do Facebook 
por R$ 8,5 mil, valor abaixo 
do praticado no mercado, e 
acabou sendo enganada por 
um golpista. 

O valor do prejuízo da jo-
vem foi de R$ 4 mil, transferi-
dos para conta indicada pelo 
marginal a título de entrada e 
para garantir a compra. 

Segundo o boletim de ocor-
rência registrado na tarde des-
ta sexta-feira, 17, no Plantão 
Policial, a fraude aconteceu na 
tarde da véspera. 

Para a vítima, o bandido 
disse que morava em Catandu-

TRÂNSITO

va, mas a motocicleta estava na 
casa de um primo, na realidade 
o verdadeiro proprietário, no 
Jardim São Francisco, em Rio 
Preto. 

Após ver e se interessar 
pelo veículo, a compradora 
fez o PIX e logo depois foi 
bloqueada pelo criminoso, 
descobrindo que havia sido 
enganada. O estelionato será 
investigado pelo 5º DP.

ROUBO CELULAR

Mulher entra em luta 
corporal com bandido

Enquanto caminhava para 
um ponto de ônibus na rua 
João Mesquita, no Parque 
Industrial, em Rio Preto, às 
16 horas desta sexta-feira, 17, 
uma mulher, de 40 anos, foi 
abordada por um ciclista, de 
cor parda, que levou as mãos 
à cintura e simulou estar ar-
mado. 

Ele exigiu o celular da ví-
tima, que reagiu e entrou em 
luta corporal com o bandido. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, apesar de ter consegui-

do derrubar o criminoso duas 
vezes da bicicleta, a pedestre 
teve o telefone roubado. O 
bandido fugiu para rumo des-
conhecido. 

Na delegacia de plantão, 
ela contou que outros crimes 
semelhantes já ocorreram no 
local e que só reagiu porque 
percebeu que o assaltante não 
portava nenhuma arma. 

O roubo deve ser investiga-
do pelo 2º DP. Até o fechamen-
to desta matéria, não havia 
pistas sobre o caso.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem agride mulher 
e acaba preso

Guardas civis municipais 
prenderam em flagrante por 
descumprimento de medida 
protetiva de urgência, violên-
cia doméstica e ameaça, na 
madrugada deste sábado, 18, 
um homem, de 44 anos, na 
rua Floriano Peixoto, no bairro 
Boa Vista, em Rio Preto. 

A vítima, de 24 anos, levou 
dois socos na cabeça e um no 
rosto, porque se recusou a dar 
dinheiro para o acusado, sen-
do também jurada de morte 
por ele. 

Quando a viatura da GCM 
chegou no endereço encontrou 
uma televisão quebrada na 
frente do imóvel e ao entrar 
na residência viu vários móveis 
destruídos pelo acusado. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o suspeito teve que ser 
algemado, pois estava muito 
agressivo. 

No plantão, a prisão foi 
convertida em preventiva e o 
indiciado levado para a carce-
ragem rio-pretense, onde ficou 
à disposição da Justiça.

Câmeras de se-
gurança filmaram 
acidente e podem 
ajudar a encontrar 
o motociclista que 
fugiu

juiz local, que concedeu a li-
minar, a mantenha. A liminar 
é anterior à sentença do STJ. 
 
Segundo ela, existem dois 
caminhos para reverter a deci-
são do Tribunal. A primeira, é 
uma ação no Supremo Tribu-
nal de Federal (STF). Ela foi 
impetrada por uma associa-
ção nacional que representa 
os pacientes. A segunda é a 
aprovação de uma Lei pelo 
Congresso Nacional. A Lei 
coloca fim à polêmica. Ela, 
se aprovada, estará acima da 
decisão da corte. 

Para Melissa, “a decisão 
gerou muita ansiedade. Em 
outras cidades e estados os 
planos já estão cortando os 
tratamentos”. Agora é “rever-
ter” a situação. Ela explica que 
sua filha Heloisa foi diagnosti-
cada com 1,8 anos e hoje, aos 
3, fez muitos avanços. Mas 
ainda não fala. 

Angustia
Com a decisão judicial, H. 

faz 24h semanais da terapia 
ABA (em português, Análise 
de Comportamento Aplicada) 
e Fonoaudiologia. O plano só 
cobre uma hora por semana 
da terapia. “Sem ela, todos os 
avanços que teve, pode regre-
dir e não falar”, afirma. 

Outra mãe integrante do 
grupo é a professora Tássia. 
Seu filho tem paralisia cere-
bral e espectro autista. Faz 
terapia ABA, fisioterapia, 
fonoaudiologia e terapia ocu-
pacional. Ela também espera 
que o Poder Judiciário local 
mantenha as liminares. “O 
tratamento é extremamente 
importante”. O movimento 
que foi feito via redes sociais 
não pode parar, segundo a 
professora. “É onde a gente 
tem para protestar”, diz.

Arquivo DHoje

D
ivulgação

“

“          Sempre 
ajuizamos ações 
para garantir o 
tratamento de 
saúde mais ade-
quado para o 
cliente e costu-
mamos ter êxito 
nas demandas 
dessa matéria. O 
juiz continua com 
autonomia para 
julgar da maneira 
que entender ser 
o correto, mas 
essa decisão do 
STJ acaba abrin-
do precedentes. 
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A Saúde colocou R$ 2 milhões para evitar o rompimento do contrato

Há uma semana a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) 
anunciou que o Brasil voltou a 
ocupar um lugar no mapa da 
fome, em levantamento feito 
pela entidade. Cerca de 33 mi-
lhões de brasileiros estariam 
nessa situação. Não existem 
estatísticas brasileiras sobre o 
assunto. Essa é a mesma situ-
ação de Rio Preto. 
No entanto, a cidade tem um 
indicador preocupante. O de 
famílias que vivem na extre-
ma pobreza ou na pobreza. 
Segundo a assessoria de im-
prensa da Secretaria da Agri-
cultura e Abastecimento, são 
16.598 famílias que vivem na 
extrema pobreza, um total de 
40.274 pessoas. 
Na pobreza, são 2.482 famí-
lias ou 7.549 pessoas. Enten-
de-se que estão na extrema 
pobreza famílias que tenham 
uma renda per capta até R$ 
105,00. Na pobreza, a renda 
vai de R$ 115,00 a R$ 210 por 
pessoa do grupo. Os dados 
são do CadÚnico, que relacio-
na os beneficiários de progra-
mas sociais. 
Os números são os mesmos 
que os da Secretaria de Assis-
tência Social (Semas). 

Rio Preto tem quase 50 mil 
pessoas na linha da pobreza

ESPECIAL DE DOMINGO

Prefeitura não tem o 
número de pessoas que 
passam fome, mas um 
cadastro mostra quem 
vive na extrema pobreza 

Helena Marangoni, secre-
tária de Assistência Social, 
afirma que ”o atual contex-
to ficou mais sensível devido 
à crise econômica agravada 
pela pandemia. As maiores 
vítimas da pandemia são, ine-
gavelmente, os trabalhadores 
temporários e sub-remunera-
dos, os que vivem de ativida-
des informais, bem como as 
pessoas que estão desempre-
gadas.” 

Amenizando 
A Secretaria Municipal de 

Assistência Social através 
dos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS) e 
Centros de Convivência atua 
na prevenção de situações de 
risco promovendo a capaci-
tação dessas pessoas, fortale-
cendo os vínculos familiares 
e comunitários e o acesso aos 
direitos socioassistenciais. 
Também desenvolve serviços, 
programas, projetos e benefí-
cios junto a outras secretarias 
para propor soluções om polí-
ticas voltadas a esse universo. 
É uma forma de dar o prota-

gonismo das famílias e indiví-
duos atendidos, para superar 
as condições de vulnerabili-
dade e prevenir as situações 
que indicam risco potencial. 
Os atendimentos vão além da 
renda de cada um, com abor-
dagens de várias áreas. 
Hoje, a secretaria tem 13 
CRAS; 2 CREAS (Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social); 1 Centro 
POP (Serviço Especializado 
para Pessoas em Situação de 
Rua) e 3 Centros de Convi-
vência (Centros de Convivên-
cia da Juventude, Família e do 
Idoso). O CRAS oferta o Servi-
ço de Proteção e Atendimen-
to Integral à Família (Paif), o 
Serviço de Proteção Social no 
domicílio para Pessoas com 
deficiência e idosas, e o servi-
ço de convivência e fortaleci-
mento de vínculos.

SUPLEMENTO

Convênio da Santa Casa 
para 212 leitos do SUS

A Prefeitura de Rio Preto 
autorizou um aporte de R$ 
2 milhões para a Santa Casa 
conseguir manter o convê-
nio que tem com o SUS. Ele 
é responsável por 212 leitos 
bancados pelo Ministério 
da Saúde. Os valores pagos 
pela tabela SUS à Santa 
Casa não cobrem os custos 
e o hospital podia romper o 
convênio e paralisar o aten-
dimento. 

O edital que autoria a su-
plementação foi publicado 
no Diário Oficial do Muni-
cípio desta sexta-feira (16). 

Fernando Araújo, pre-
sidente do Conselho Mu-
nicipal de Saúde (CMS), 
informou que o aporte foi 
aprovado após passar por 
uma comissão interna de 
avaliação e ouvir uma pes-
soa ligada à gestora. Araújo 
disse que Rio Preto conse-
gue fazer aportes e manter 

o atendimento. Outras ci-
dades, não. 

Por isso, avalia, as San-
tas Casas acabam falindo e 
outros prestadores encer-
ram os contratos. É o que 
acontece em nossa região, 
acredita. O contrato com o 
governo federal que a Pre-
feitura vai ajudar a manter 
termina em dezembro deste 
ano. 

Segundo o presidente do 
Conselho o hospital Bezerra 
de Menezes também está 
precisando ela que o seu 
convênio com o governo 
federal para a cessão de 
leitos psiquiátricos seja su-
plementado Prefeitura. 

Araújo diz que a tabela 
SUS não paga nem a hote-
laria (o quarto e a comida 
servida ao paciente). Esse 
problema, segundo diz, é 
que leva a região a estar na 
atual situação.

A beleza e a riqueza cul-
tural do Brasil é pouco valo-
rizada em comparação aos 
destinos mais glamorosos da 
cena turística gringa. Mas há 
quem não troque um passeio 
por Minas Gerais ou o Norte 
Mato-grossense por qualquer 
outra área estrangeira 

Viajar é mudar a roupa da 
alma; poema muito conhecido 
do grande Mário Quintana. 

Segundo a turismóloga Na-
thália Franco, com o agravante 
da pandemia, a demanda ficou 
reprimida devido às restrições 
como as fronteiras fechadas, 
impossibilitando o turismo. 
 

TURISMO NACIONAL

Destinos nacionais como fonte de aprendizado 
Para os amantes de viagem, o 
Brasil reserva grandes cenários 
que aquecem o coração dos 
espíritos mais aventureiros. 
Nathália salienta que o turismo 
nacional foi mais estimulado 
durante a pandemia. “Muitas 
pessoas preferiam destinos 
internacionais, mas não des-
bravavam nada no próprio 
país; a pandemia foi um fator 
que impulsionou a busca por 
destinos brasileiros, além do 
mais, houve grande investi-
mento por parte do governo 
para que os pontos nacionais 
fossem mais explorados e 
valorizados (ECA)”, explica. 
 

A profissional acrescenta que, 
em determinadas estações do 
ano, como o verão, o Nordeste 
é estado mais cultuado. “Ma-
ceió, Natal e Porto Seguro se 
destacam, principalmente por 
terem saídas em voos diretos 
partindo de nossa cidade”, 
detalha. 

Para Franco, os destinos 
nacionais são pouco requisita-
dos em comparação à procura 
dos lugares famosos de outros 
países. “O viajante conhecia a 
Suíça, mas não conhecia Cam-
pos do Jordão que é dentro do 
país dele; conhecia Cancun, 
mas não conhecia Maragogi”, 

compara. 
O empresário Flávio Mi-

randa é um fã declarado dos 
pontos turísticos nacionais. 
Para ele, viajar de carro faz 
de toda a experiência uma 
vivência única e aventureira. 
“Planejo-me para uma viagem 
grande pelo menos uma vez 
por ano. Estabeleci isso como 
meta desde 2011. Meu princi-
pal interesse é conhecer meu 
país, tem praia, montanha, 
cachoeiras, rios, comunidades 
originárias, cânions e uma 
diversidade cultural gigan-
tesca. Viajar é o que torna a 
vida mais fascinante”, declara. 

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Arnaldo Antunes

Para os amantes de viagem, o Brasil reserva grandes cenários

TEATRO

Plaza Kids apresenta a 
peça “Tutti Frutti” 
neste domingo

O mês de junho está re-
pleto de espetáculos de teatro 
no Plaza Avenida Shopping. 
Sempre às 15h30, a Praça de 
Eventos, primeiro piso, recebe 
as apresentações do Plaza Kids 
que são gratuitas e abertas a 
toda a família. 

Neste domingo, dia 19, a 
criançada irá conferir o espetá-
culo “Tutti Frutti”. Na história, 
dois grandes amigos, que não 
se viam a muito tempo, se re-
encontram. Isso revela várias 
boas lembranças e os dois 
resolvem transformar toda a 
alegria em um show musical 
com muitas brincadeiras, in-
terações e músicas divertidas, 

contando uma jornada com 
base nos clássicos infantis e 
filmes lendários. (Colaborou 
Luiz Felipe Possani)

Helena Marangoni, 
secretária de Assistência

“

“

O que fazer para curtir um 
pouco com os pequenos em 
Rio Preto? De toda a região do 
Noroeste paulista, Rio Preto se 
destaca por ser a cidade que 
mais proporciona alternativas 
quando o assunto é passear 
com os filhos. 

A Cidade das Crianças é 
uma das opções mais queridas 
das famílias. Tradicionalís-
sima, é muito ansiada por 
oferecer um espaço de seis 
alqueires e mais de 200 brin-
quedos, com gramado e uma 
vista linda para um domingo 
agradável em família. 

O Zoológico Municipal 
ou Bosque, carinhosamente 
chamado, também é uma 
excelente opção. Fundado 
em 1973, o local reúne mata 
nativa e cerca de 500 animais 
divididos entre 130 espécies, e 

FÉRIAS DE JULHO

Opções para as crianças  brincarem em Rio Preto
um Museu onde estão expostos 
animais empalhados da fauna 
brasileira. A entrada é gratuita. 

Outra opção que anima 
qualquer fim de semana é o 
Parque Ecológico Educativo. 
Com espaço para caminhar, 
brincar e correr, o lugar é mui-
to estimado por ter um parqui-
nho, quiosque e lanchonete. A 
entrada é aberta ao público. O 
Parque da Represa Municipal 
também é um local muito que-
rido. Quem já conhece sabe a 
beleza natural que ele possui! 

Eliane Rodrigues, fisiotera-
peuta, mãe de dois filhos, diz 
que a preferência das crianças 
é pela Cidade das crianças. 
“Meus filhos sempre pedem 
pela Cidade das Crianças. Se-
gundo eles é mais legal porque 
tem mais brinquedos diverti-
dos”, brinca. Veja opções para crianças nas férias de julho em Rio Preto

          As maiores 
vítimas da
pandemia são, 
inegavelmente, 
os trabalhadores 
temporários e 
sub-remunera-
dos

Arquivo Pessoal

Arquivo PESSOAL
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O Mirassol entra em campo 
neste domingo (19), às 11h, 
para encara o São José-RS 
pela 11ª rodada da Série C do 
Campeonato Brasileiro. 

O Leão vem de uma der-
rota por 1 a 0 com polêmica 
de arbitragem no último fim 
de semana contra o ABC. O 
resultado fez a equipe perder o 

Mirassol recebe o São José e 
tenta retomar a liderança

BRASILEIRO SERIE C

O Leão vem de uma der-
rota por 1 a 0 com polê-
mica de arbitragem no 
último fim de semana

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

primeiro lugar da competição 
e cair para o 3º lugar, sendo 
ultrapassado pelo próprio ABC 
e pelo novo líder Paysandu. 

Expulso no jogo no Rio 
Grande do Norte, o zagueiro 
Rodrigo Sam será desfalque 
para essa partida. O técnico 

Ricardo Catalá afirmou que 
o Mirassol deverá manter a 
característica de pressionar 
os adversários e fez críticas ao 
fato da equipe ter que atuar 
mais uma vez no horário da 
manhã. 

“É uma equipe muito forte 

fisicamente e muito rápida nas 
transições. É um time agressi-
vo nos confrontos, que se sente 
confortável no jogo de contato. 
Prevejo um jogo difícil, duro, 
inclusive porque mais uma vez 
a gente é a equipe que mais 
vezes joga às 11h e esse horário 
privilegia esse tipo de caracte-
rística”, afirmou o treinador. 

Reforço 
O Mirassol anunciou um 

novo reforço para o setor ofen-
sivo. Trata-se do atacante 
Vinicius Mingotti, que estava 
emprestado pelo Athletico-PR 
ao Tombense. 

Pelo clube mineiro, o jo-
gador de 22 anos disputou 21 
jogos e marcou dois gols. Min-
gotti fica no Leão até o término 
da Série C. 

“Me sinto muito bem com 
minha decisão. O Mirassol é 
um grande clube, fez uma óti-
ma campanha no Campeonato 
Paulista deste ano e vem muito 
bem na Série C. O projeto apre-
sentado pela diretoria é ambi-
cioso e quero fazer parte desta 
crescente da equipe no cenário 
nacional”, declarou o atacante. 

Equipe de flag feminino 
do Weilers volta a campo 
hoje para dois jogos

As meninas do flag do Rio 
Preto Weilers jogam a segunda 
rodada do campeonato paulis-
ta, hoje, 19, contra as equipes 
Unasp Roosters e São Paulo 
Storm, em Piedade, no estádio 
Lino de Mattos. 

As partidas serão durante 
o domingo, o primeiro jogo 
acontecendo às 9h, e o segundo 
às 14h30. Os horários podem 
sofrer mudanças, em caso das 
duas equipes entrarem em um 
acordo, caso seja necessário. 

Na última rodada, realizada 
no dia 6 de junho, as meninas 
do Weilers venceram o pri-
meiro jogo contra o Spartans 
Footbal, por 12 a 7, e perdeu o 
segundo jogo do dia contra as 
Caipiras, por 26 a 13. 

Adriele Batagim, jogadora 
da defesa, conta um pouco 
sobre a expectativa do jogo. 

MIRASSOLÂNDIA

Evento neste domingo 
reúne ciclistas e 
arrecada alimentos

Será neste domingo, dia 19, 
o Primeiro Pedal da cidade de 
Mirassolândia. Com direito a 
café da manhã, o pedal contará 
com três rotas: Iniciante, In-
termediário e Avançado.

Quem participar irá con-
correr a vários prêmios. A taxa 
de inscrição é 1 Kg de alimento 
não perecível, e as inscrições 

“A expectativa está grande, 
acredito que a adrenalina da 
estreia tenha baixado, então 
estamos indo pra fazer um 
ótimo jogo e esperamos sair 
com bons resultados. O Storm 
é um time experiente, mas 
acredito no entrosamento e 
desempenho da nossa equipe”

 
Lana Gabriela, jogadora 

que também atua na defesa, 
comenta um pouco sobre a 
força da equipe. “Nós estamos 
muito focadas em dar o nosso 
melhor em campo, foi o que 
fizemos nos últimos dois jogos 
e novamente entraremos com 
essa mentalidade no próximo 
domingo. Hoje, a nossa maior 
força é a nossa união como 
equipe. O famoso “um por 
todos e todos por um” se en-
caixa perfeitamente em nossa 
equipe. Com união , esforço 
e excelência, traremos bons 
resultados para Rio Preto” .

BASQUETE

CAD vence Magic Hands 
na estreia do 
Campeonato Paulista

O time de basquete sobre 
rodas do CAD/Vetnil/Smel/
LPIE fez um jogaço contra o 
forte Magic Hands, na tarde 
desta quinta-feira (16), em 
casa, pelo Campeonato Pau-
lista da modalidade e estreou 
com vitória na competição ao 
vencer por 78 a 64. O cestinha 
do jogo foi o ala Berg, com 18 
pontos marcados. Atual cam-
peão, o CAD vai em busca de 
mais um título do Paulistão. 

“Foi um excelente jogo, 
com casa cheia. Para o primei-
ro jogo do ano jogamos muito 
bem. Iniciamos um pouco ins-
tável. Eles abriram 10 pontos 
de diferença e depois conse-
guimos encaixar nosso jogo 
e vencemos”, afirmou Paulo 
Jatobá, líder do CAD.

O Mirassol anunciou reforço ofensivo; o atacante Vinicius MingottiExpulso no jogo 
no Rio Grande do 
Norte, o zagueiro 
Rodrigo Sam será 
desfalque para 
essa partida que 
começa às 11h

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

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

Ministério do Turis-
mo e Bradesco Se-
guros apresentam 
Pixar in Concert, de 
09 a 17 julho, no te-
atro Alfa. O evento 
apresentará cenas 
icônicas da anima-
ção com orquestra 

ao vivo.

Fernando Fukassawa passou dia de Santo Antonio com a 
esposa e as filhas.

CLUBE LIBANÊS
Conhecido carinhosamente no passado como clube dos 
turcos, o Clube Monte Líbano herdou esse carinhoso 
apelido mesmo sabendo que dificilmente encontra-se 
turco no Brasil. Quando eles vinham para o Brasil, os 
libaneses tinham mais facilidade para conseguir pas-
saporte e embarcar pela Turquia. Mas os costumes são 
praticamente diferentes. O marido da Sílvia Pfeifer, com 
quem ela foi casada por 35 anos, tem o sobrenome de 
Chamma, descendente de árabe muito confundido com 
outros árabes e libaneses. 

FAMOSA PAELLA DOS NAMORADOS
A Famosa Paella dos Namorados teve noite especial no 
ano passado na festa do São Judas, na barraca do Clube 
da Espanha. Este ano também foi um sucesso a Festa 
das Nações. As pessoas que são acostumadas a enfren-
tar filas intermináveis não perderam a oportunidade de 
aparecer, tudo por uma boa causa. 

VOCÊ SABIA?
O emoji sorridente com três corações, também conhe-
cido como emoji apaixonado, transmite um sentimento 
de afeto, amor e felicidade. A intenção da pessoa que 
compartilha esse emoji é dizer que se sente amada ou 
que está muito apaixonada por alguém.

Todo o encanto de Sandra Oger Garcia

Leo Roveroni/Agência Mirassol 
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VENDA JUDICIAL 
2ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO – SP. 
Recebimento de Propostas: de 14/07/2022 a 

20/07/2022, até às 14h00min. 
1) Nua propriedade de casa, R. Rodolfo 
Brandolezi, n° 1577, Pq. Jaguaré, São José do 
Rio Preto – SP. Área t.: 360,00m²/constr.: 
180,92m². M. 26.042 do 1° RGI de S. J. do Rio Preto 
– SP. Há usufruto vitalício.  Proc. 0010674-
67.2017.5.15.0044. Aval.: R$ 350.000,00. V.M.: R$ 
350.000,00.     
2) Nua propriedade de casa, R. Presciliano 
Pinto, n° 205, B. Vista, São José do Rio Preto – 
SP. Área t.: 255,16m²/constr.: 134,80m². M. 12.120 
do 1° RGI de S. J. do Rio Preto – SP. Há usufruto 
vitalício. Proc. 0002164-07.2013.5.15.0044. Reaval.:  
R$ 170.000,00. V.M.: R$ 119.000,00. 
3) Terreno, L. 23 e 24, Q.5, R. Francisco Ovídio, 
n° 215, Jd. Paraíso, São José do Rio Preto – SP. 
Área t.: 720,00m². M. 29.542 do 1° RGI de S. J. do 
Rio Preto – SP. Proc. 0010266-47.2015.5.15.0044.   
Reaval.: R$ 144.000,00.  V.M.: R$ 100.800,00. 
4) Nua propriedade de apartamento, n° 11-A, 
Res. Natália 2, R. Ant. Francisco Coutinho, n° 
176, Pq. Res. D. Lafayete Libânio, São José do 
Rio Preto – SP. Área priv.: 80,00m²/t. constr.: 
86,00m². M. 87.198 do 1° RGI de S. J. do Rio Preto – 
SP. Há usufruto vitalício.  Proc. 0012043-
62.2018.5.15.0044. Aval.:  R$ 120.000,00. V.M.: R$ 
84.000,00.    
5) Nua propriedade de terreno, pt. do L.10, Q. 
05, R. Prof. Maria de Lourdes B. Pedrazzoli, Res. 
Primavera, Nhandeara – SP. Área t.: 302,50m². M. 
10.432 do RGI de Nhandeara – SP. Há usufruto 
vitalício. Proc. 0012556-35.2015.5.15.0044. Aval.:  R$ 
24.000,00. V.M.: R$ 24.000,00. 
6) 04 tornos revólver, iran, manual, s/ barramento, 
c/ motor de rotação alta/baixa. Proc. 0011243-
05.2016.5.15.0044. Aval.:  R$ 40.000,00.  V.M.: R$ 
20.000,00. Local.: R. José Rossi, n° 521, Pq. Ind. 
Tancredo Neves, S. J. do Rio Preto – SP. Dep.: José 
Carlos Hebeler. 
- Pagamento Facilitado: 30% de sinal e saldo em até 
6 (seis) vezes. 
-  As propostas serão recebidas no período de 
14/07/2022 às 14h00min a 20/07/2022 às 
14h00min, horário de Brasília, através da plataforma 
www.galeriapereira.com (sem “.br”), mediante 
“cadastro prévio” e “habilitação”.  

Não haverá encerramento presencial. 
- A alienação será formalizada por termo nos autos da 
execução. A comissão devida (5% do valor da venda) 
fica a cargo do proponente. 
- Responsável: Adílio Gregório Pereira. Profissional 
Liberal. CRECI: 65.564-F/19.922-J 

- Mais informações e edital completo em: 
www.galeriapereira.com / 19-9-9631-1050 (claro),  

e-mail: contato@galeriapereira.com.br 

EDITAL

estão sendo realizadas na Up 
Sport Bike. 

As 150 primeiras pessoas 
que se inscreverem, vão ganhar 
uma caneca do evento. 

O evento é uma realiza-
ção da Prefeitura, e faz parte 
da agenda da comemoração 
dos 97 anos do município.  
 
(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)



A LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO 
VEIO NO MOMENTO CERTO

PROCON-SP NOTIFICA 
GOOGLE

O STJ DEFINE QUE ROL DA ANS É TAXATIVO, 
DERROTA DOS PACIENTES,  OUTRA VEZ

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

17-99279-4724PEÇA PELO DELIVERY
04 LOJAS EM BREVE LOJA 05 !!!04 LOJAS EM BREVE LOJA 05 !!!  

Divulgação

Decisão do STJ é retrocesso 
evidente do setor de saúde 
complementar. São cerca de 50 
milhões de brasileiros atingidos.
O Superior Tribunal de 
Justiça  (STJ)  definiu  dias  atrás, 
em  julgamento  definitivo,  o 
entendimento legal sobre a 
cobertura do rol de procedimentos 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) por parte 
dos planos de saúde.
Até  então,  os  pacientes  tinham 
direito  legal  a  assistência  ampla, 
inclusive a técnicas e cirurgias 
por  vezes  fora  da  lista,  mas 
indispensáveis  ao  tratamento 
adequado.  Agora,  após  o  parecer 
do  STJ,  o  quadro  é  outro:  o  que 
não  constar  do  rol  não  precisará 
mais  ser coberto pelas operadoras 
da cadeia suplementar.
Para tornar mais claro os termos 
que têm sido usados  sobre o tema e 
para facilitar a compreensão sobre o 
ocorrido: a lista da ANS era apenas 
um  exemplo  (ou  exemplificativa) 
e os pacientes tinham acesso a 
outros  procedimentos.  Porém, 
com o novo entendimento 
do  STJ,  transformou-se  em 
taxativa,  quer  dizer,  não  estando 
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O NÚMERO DE FAMÍLIAS 
ENDIVIDADAS BATEU 
RECORDE ATÉ MARÇO   
DE 2022. CONFIRA A 
ANÁLISE DA LEI CRIADA 
PARA COMBATER ESSE 
PREOCUPANTE CENÁRIO

Um  dos  grandes  desafios  do 
consumidor brasileiro é lidar 
com as dívidas. De acordo 
com dados a Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência 
do  Consumidor  (Peic),  realizada 
pela Confederação Nacional do 
Comércio  de  Bens,  Serviços  e 
Turismo  (CNC),  o  número  de 
famílias endividadas no País bateu 
recorde no mês de março de 
2022, alcançando o percentual de 
77,5%. Em março de 2019, antes 
da pandemia de Covid-19, 55,1% 
das famílias se encaixavam nessa 
preocupante categoria.
Essas circunstâncias inspiraram 
a  criação  da  Lei  nº  14.181, 
de  1º  de  julho  de  2021,  que 
ficou  conhecida  como  a  Lei 
do Superendividamento e 
altera  o  Código  de  Defesa 
do Consumidor e o Estatuto 
do  Idoso,  com  o  objetivo  de 
aprimorar a disciplina do crédito 
ao consumidor e dispor sobre 
a prevenção e o tratamento do 
superendividamento.

Mas será que a criação
da Lei é suficiente? 

Com a  após a publicação da Lei, 
é preciso que haja um esforço 
para ela de fato ser aplicada e para 
que  haja  eficácia,  consideramos  
que, para isso, é preciso envolver 

O Google Brasil Internet 
foi  notificado  a  apresentar 
explicações sobre o 
funcionamento  do  Android, 
sistema operacional usado na 
maioria dos smartphones. O 
Procon-SP  quer  que  a  empresa 
esclareça se oferece serviço de 
bloqueio do sistema operacional 
para celulares que forem 
furtados ou roubados e se 
possui tecnologia para impedir o 
funcionamento do sistema.
O  Google  deverá  esclarecer:  se 
oferece serviço de bloqueio do 
sistema Android vinculado a 
um aparelho celular com IMEI 
identificado  como  produto  de 
crime caso seja informada pela 
autoridade policial; se continua 
a  oferecer  serviço,  suporte 
ou atualização ao sistema 
operacional vinculado a aparelhos 
celulares com IMEI identificado 
como produto de crime pela 
autoridade policial; além de 
detalhar as iniciativas que adota 
para impedir o funcionamento 
do sistema Android nesses casos.
O Procon-SP quer que o Google 
esclareça se quando o Android 
é  instalado  no  aparelho,  o 
sistema  operacional  identifica 

e registra o IMEI e se gera 
vinculação em algum banco de 
dados do Google; se quando 
o consumidor faz o primeiro 
cadastro  no  aparelho  celular, 
seus dados são vinculados ao 
sistema operacional e ao IMEI; e 
sobre qual a política adotada para 
disponibilizar a atualização do 
sistema operacional.
“O  Procon-SP  está  preocupado 
com os furtos e roubos de 
celulares em que os criminosos 
acessam os dados das vítimas 
e realizam transações por meio 
de  aplicativos  bancários,  como 
empréstimos,  transferências  etc. 
Os prejuízos são expressivos e 
os consumidores têm procurado 
nosso atendimento. Além das 
instituições  financeiras,  setor 
com o qual temos discutido 
o  problema,  entendemos  ser 
fundamental conversar com 
as empresas que desenvolvem 
os  sistemas  operacionais, 
principalmente,  o  sistema 
Android,  que  representa  hoje 
mais  de  90%  dos  sistemas 
operacionais instalados nos 
smartphones  do  Brasil”,  explica 
Guilherme  Farid,  diretor 
executivo do Procon-SP.

o consumidor no processo de 
adesão à  lei,  além de empresas e 
órgãos governamentais.

Lacunas presentes na Lei 
do Superendividamento

A Lei trouxe muitos 
pontos  positivos,  porém, 
há  lacunas  no  Capítulo  que 
dispõe sobre a prevenção 
do  superendividamento,  crédito 
responsável  e  sobre  a  educação 
financeira  do  consumidor.  O 
resultado final não é o ideal mas é 
o que temos hoje. É preferível que 
haja  uma  legislação  imperfeita, 
que  possa  ser  adaptada,  do  que 
não ter esse recurso.
Entre as lacunas mencionadas 
que dispõe sobre o tratamento 
do  superendividamento,  está  a 
definição do conceito de mínimo 
existencial:
§  1º  Entende-se  por 
superendividamento a 

Divulgação

no  rol,  não  há  cobertura.  Ou, 
quase  por  milagre,  em  raríssimas 
exceções.
Assim,  na  prática,  as  empresas 
ficam  desobrigadas  a  atender 
a uma série de tratamentos 
e medicamentos aprovados 
recentemente,  a  certos  tipos  de 
quimioterapia oral, de radioterapia 
e até a cirurgias com técnicas de 
robótica.
A  consequência  é  óbvia,  basta 
olhar  o  comportamento  histórico 
de distintas corporações da rede 
suplementar. Em 2021,  os  planos 
de saúde lideraram o ranking 
de reclamações, segundo números 
do Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec). Foram 
responsáveis por quase um quarto 
das queixas (24,9%) registradas.
Falamos,  portanto,  de  um 
retrocesso evidente do setor de 
saúde complementar. São cerca de 
50 milhões de brasileiros atingidos. 
De hora  para  outra,  eles  se  veem 
sem direitos essenciais que até 
então eram resguardados pela Lei 
9656/1988.
O  efeito  tende  a  ser  desastroso, 
aprofundando a assimetria 
de poder entre operadoras e 

pacientes, deixando-os ainda mais 
desprotegidos  e  vulneráveis  nos 
momentos de maior necessidade 
em saúde.
Lembrando, aliás, que a pandemia 
já  piorara  demais  a  situação  dos 
usuários  que  já  sofriam  com  a 
falta de equilíbrio e os altíssimos 
reajustes de mensalidades.
Para  piorar,  em  26  de  maio, 
a ANS autorizou reajuste de 15,5% 
dos planos individuais e familiares 
para o período de maio de 2022 
até abril de 2023: o maior aumento 
desde  o  início  da  série  histórica, 
em 2000.
Não à toa, pesquisa da Associação 
Paulista  de  Medicina  (APM), 
com  3.043  médicos  de  todo 
o  Brasil,  revela  que  88,3%  dos 
médicos já presenciaram pacientes 
abandonarem tratamentos por 
conta de reajustes das mensalidades 
no campo suplementar.
Por fim, registro que há esperança 
no fim do  túnel. Talvez a decisão 
seja  revertida,  pois  uma  Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI), em tramitação no Supremo 
Tribunal  Federal,  pode  mudar  o 
entendimento do STJ.
Que assim seja.

impossibilidade manifesta de o 
consumidor  pessoa  natural,  de 
boa-fé, pagar a totalidade de suas 
dívidas  de  consumo,  exigíveis  e 
vincendas, sem comprometer seu 
mínimo  existencial,  nos  termos 
da regulamentação.
É essencial que se regulamente 
esse  conceito,  para  que  haja 
Segurança Jurídica. 
No  entanto,  ponderamos  que, 
considerando as diferentes 
realidades econômicas que 
existem  no  Brasil,  é  realmente 
desafiador unificar um valor que 
garanta a sobrevivência no País.

Contexto ideal

Portanto,  entendemos  que  a  Lei 
do Superendividamento veio de 
maneira positiva. Conceder crédito 
de forma irresponsável, pensando 
pouco  no  tomador,  é  arriscado. 
Consideramos  ainda que a Lei 
foi  criada  no  melhor  momento, 
pois  o  contexto  atual  intensifica 
o superindividamento – com taxa 
de  juros  crescente,  desemprego 
e inflação em alta etc. A Lei vem 
deixar a concessão de crédito 
mais responsável e o consumidor 
também.
Para  finalizar    concordamos  
que  o  momento  foi  ideal,  ou 
seja,  houve  uma  ampliação  da 
concorrência, das oportunidades, 
e  por  isso  é  necessário  que  haja 
segurança.
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A Festa do Peão de Bálsamo que termi-
nou neste sábado, movimentou a cidade e 
toda a região, reunindo os apreciadores dos 
torneios em touros e cavalos e os amantes 
da música sertaneja, da pisadinha e da ele-
tro music. A Festa do Peão de Bálsamo, é 
considerada uma das maiores festas e mais 
tradicionais do ramo, do interior paulista, 
que reúne e já reuniu os melhores shows, 
apresentações e torneios em touros e cava-
los. Quem subiu ao palco e levantou poeira 
foram Maiara e Maraisa, Os Barões da Pi-
sadinha, Zé Neto e Cristiano, entre outros.  
O evento que além de ser muito especial, pois 
há dois anos não acontecia, nesta edição co-
memorou 52 anos de história, com entrada 
liberada para quem quiser curtir a pista e 
a arquibancada. (Colaborou Luiz Felipe Possani) 

Imagens: Leandro Gasparetti
 @festadopeaodebalsamo.

FESTAS & EVENTOS
DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | domingo,  19 de junho de 2022

52ª FESTA DO PEÃO DE
 BÁLSAMO 2022

Sabrina Braga, assessora de imprensa da Festa 
do Peão de Bálsamo com o marido Cleber Renato 
de Castro

Eliete, João, Carla e Joãozinho Ruiz (Ruiz Coffees)

José Fontes,  Presidente da Festa de Peão de Bálsa-
mo com a esposa Cássia

Neide Guareschi, Osmair Guareschi e Almir 
Cambra

José Fontes, Adelino Silva, e o tropeiro Marcondes 
Maia

A rainha Dathi Ribeiro e a musa  Rayana Balduino O locutor Umberto Junior 

Fotos: Leandro Gasparetti  @festadopeaodebalsamo


