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Radares multam mais que em 
2021 e arrecadação explode

AMANHÃ

Vacinação da 
quarta dose 
começa para 
40 anos
Rio Preto segue o Estado 
de São Paulo e inicia a apli-
cação da quarta dose (D4) 
para pessoas de 40 anos ou 
mais nesta segunda-feira, 
27. No Estado, 5 milhões 
de pessoas da faixa etária 
de 40 a 49 anos estão ap-
tas à imunização. Em Rio 
Preto, 45 mil munícipes já 
completaram o intervalo 
recomendado entre as do-
ses e podem receber a D4..           
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Hoje, às 15h30, a apresen-
tação da peça “Encontros 
Circenses” encerra as ati-
vidades de junho no Plaza 
Kids. A entrada é gratuita. 
ENTRETENIMENTO Pág.6

TEATRO INFANTIL
HOJE NO SHOPPING

‘Onda Verde’ nos semáforos está emperrada

TRÂNSITO

A chamada onda-verde é um sistema pelo qual seria permitido ao motorista que 
trafega em velocidade média de 45 km/h encontrar todos os semáforos da via aber-
tos simultaneamente. Prometida para ter sido implantada em 2019, a sincronização 
dos semáforos nas vias da região central de Rio Preto ainda não é uma realidade. 
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Encontro reuniu cerca de 50 pessoas e aconteceu na Secretaria de Assistência Social 

QUEIMADAS
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Estiagem 
chega e Tereos 
investe pesado 
em tecnologia

Parceria 
cria rede de 
proteção 
infantil para 
bebês até 
3 anos

RIO PRETO
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LDO volta à 
pauta para 
última 
votação
O Projeto da Lei de Diretri-
zes Orçamentarias (LDO) 
que estipula a base do or-
çamento municipal para o 
próximo ano retorna à ses-
são da próxima terça-feira, 
28. A LDO foi aprovada em 
primeiro turno e agora será 
analisada quanto o mérito. 
Para o ano que vem, a Pre-
feitura prevê receita total de 
R$ 2,6 bilhões. 
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CÂMARA

RIO PRETO

Mortalidade 
infantil cai 
42% em 
15 anos
A mortalidade infantil em 
Rio Preto passou de 13,1 
em 2006 para 7,7 em 2021. 
Cada mil crianças nascidas 
vivas e com idade entre zero 
a um ano, 13,1 morriam em 
2006. Em 2021, 15 anos 
depois, as mortes caíram 
para 7,7. São 42% a menos. 
Os dados são assessoria de 
imprensa da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, citando a 
Fundação Seade.   
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PETS

Alimentação de cães e gatos

Segundo a veterinária 
especialista em Nutri-
ção Animal, Natália Ce-
saretto, a alimentação 
inadequada pode cau-
sar diversas patologias, 
como obesidade, doen-
ças endócrinas, doenças 
hematológicas, diabetes, 
neoplasias, entre outras. 

A profissional explica 
que a anemia é uma pa-
tologia comum em pets, 
independente do porte, 
sendo caracterizada pelo 
baixo número de glóbulos 
vermelhos no sangue, 
que são os responsáveis 
por carrear o oxigênio às 
células.  BICHOS  Pág.8

VIOLÊNCIA

Polícia apura 
execução e 
tentativa de 
homicídio
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O número de motoristas 
rio-pretenses multados por 
aparelhos de fiscalização 
de trânsito já superou o 
do período de pandemia. 
Levantamento feito pelo 
DHoje Interior mostra que 
até o dia 24 de maio 42.149 
multas foram aplicadas a 
motoristas por radares – 
fixos ou móveis – e lomba-
das eletrônicas..No mesmo 
período do ano passado 
foram pouco mais de 40 

mil multas registradas. Se 
os números se mantiverem 
a Secretaria de Trânsito e 
Transportes deverá superar 
as 78.149 multas aplicadas 
por aparelhos de fiscaliza-
ção ao longo de todo o ano 
passado. Até abril deste 
ano, foram arrecadados R$ 
12,9 milhões somente com 
multas. No mesmo período 
do ano passado, o valor foi 
de R$ 3,8 milhões.
CIDADES Pág.5

Divulgação

Divulgação

Arquivo PESSOAL

Divulgação

Divulgação SMCS



OPINIÃO
A2 | DHOJE INTERIOR

São José do Rio Preto | domingo, 26 de junho de 2022

Fundado em 16 de fevereiro de 2004

A serviço da democracia

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone: (17) 33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

Região Metropolitana de Rio Preto

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails
Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br

Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

Diretor-Presidente: Edson Paz

A virtude da paciência

Dia Nacional do Diabetes

A respeito do fundamen-
tal exercício da paciência 
na vida dos seres huma-
nos, transcrevo a página “O 
mais difícil”, de autoria do 
Espírito Hilário Silva, no 
capítulo 10 do livro A vida 
escreve. Reproduzo aqui o 
texto da forma que o saudoso 
fundador da Legião da Boa 
Vontade, o Irmão Alziro Za-
rur (1914-1979), magistral-
mente a interpretava duran-
te suas pregações da Hora do 
Ângelus, na Mensagem da 
Ave, Maria!

“Diante das águas cal-
mas, Jesus refletia.

Afastara-se da multidão, 
alguns momentos antes.

Ouviu remoques e sar-
casmos.

Viu chagas e aflições.
E o Mestre pensava...
T a d e u  e  T i a g o ,  o 

moço, João e Bartolomeu se 
aproximaram. Não era aque-
le um momento raro? E 
ensaiaram perguntas.

— Senhor — disse João 
—, qual é o mais importante 
aviso da Lei de Moisés na 
vida dos homens?

E o Divino Amigo passou 
a responder:

— Amemos a Deus sobre 
todas as coisas e ao próximo 
como a nós mesmos. Mas o 
meu Mandamento é: Amai-
-vos como Eu vos amo.

— E qual é a virtude mais 
preciosa? — indagou Tadeu.

— É a humildade.
Então, Tiago perguntou:
— E qual o talento mais 

nobre, Senhor?
Jesus respondeu:
— O trabalho.
— E a norma de triunfo 

mais elevada, Senhor? — 
perguntou Bartolomeu.

— A persistência no Bem.
— Mestre, qual é, para 

nós todos, o mais alto dever?
— Amar a todos, a todos 

servir sem distinção.
— Mas, Senhor — respon-

deu Tadeu —, isso é quase 
impossível!

E clamou Tiago:
— A maldade é atributo 

geral. Eu faço o Bem quanto 
posso, mas apenas recolho 
espinhos de ingratidão.

— Vejo homens bons so-
frendo calúnias por toda a 
parte.

— Tenho encontrado 
mãos criminosas toda vez 
que estendo as mãos para 
ajudar.

E todos desfilaram as 
suas mágoas diante do Mes-
tre silencioso.

Então, o Discípulo Ama-
do voltou a interrogar:

— Jesus, o que é mais 
difícil? Qual é a aquisição, 
realmente, mais difícil de 
todas?

Jesus declarou:
— A resposta está aqui 

mesmo em vossas lamenta-
ções. O mais difícil é ajudar 
em silêncio, é amar sem crí-
tica, dar sem pedir, entender 
sem reclamar... A aquisição 
mais difícil para nós todos 
chama-se paciência”.

A Dor é a
l i b e r t a ç ã o  d a 

Alma
Tanta gente padece na 

existência terrena. Mas po-
derá usufruir o benefício de 
várias encarnações enquanto 
for necessário esse medica-
mento para a sua Alma em 
evolução. Depois receberá a 
recompensa eterna da cons-
ciência tranquila pelo dever 
bem cumprido.

Não adianta fugir à Dor. 
O segredo para evitá-la é não 
a provocar. De que maneira?! 
Respeitando a Lei Divina. 
Por isso, é necessário conhe-
cê-la bem. Trata-se de um 
estudo empolgante e infinito.

Ovídio (43 a.C.-17 ou 18 
d.C.) compreendeu a lição 
do sofrimento: “Suporta e 
persevera, que essa dor aca-
bará por te ser de grande 
proveito”.

Assim como tem sido 
ao Supremo Político, Je-
sus, que, em Seu Sermão 
da Montanha (Evangelho, 
segundo Mateus, 5:5), nos 
convida: “Bem-aventurados 
os pacientes, porque eles 
herdarão a Terra”.

*José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialista 
e escritor.

paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com

No próximo domingo será 
comemorado o dia Interna-
cional de Apoio às Vítimas de 
Tortura, data instituída pela 
ONU, em 1997, para home-
nagear a convenção contra os 
diversos tipos de tratamentos, 
penas cruéis, desumanos ou 
degradantes. Esse acordo 
entrou em vigor em 1987. 
Aqui no Brasil, esse marco foi 
incorporado à legislação pelo 
Decreto n. 40/1991. Hoje, o 
tratado conta com a ratifica-
ção de 162 países. 

Os termos tortura, trata-
mento desumano ou degra-
dante têm conceitos distintos, 
mas que se relacionam, pois 
se referem a situações em 
que o direito de ter uma vida 
digna é vedado. A dignidade 
da pessoa humana é compre-
endida como o direito de to-
dos os seres humanos serem 
respeitados pelo Estado e 
pela sociedade, ter os deveres 
fundamentais assegurados e 
privados de tratamento desu-
mano que não dispuserem de 
condições mínimas para uma 
vida saudável. 

O termo tortura foi defini-
do na convenção como o ato 
pelo qual se impõe intencio-
nalmente a uma pessoa dores 
ou sofrimentos graves, físicos 
e mentais, a fim de obter 
informações ou confissões; 
como forma de intimidar, 
castigar, coagir ou visando 
ainda a quaisquer outros fins. 
A proibição dessa prática está 
prevista em diversos tratados 
internacionais, e não poderá 

Dia Internacional de Apoio 
às Vítimas de Tortura

Eliana Araújo 

Paiva Netto

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

ser justificada em nenhuma 
circunstância, como ameaça 
à segurança nacional, instabi-
lidade política interna, estado 
de emergência ou guerra. 

Além de ser uma grave 
violação de direitos humanos, 
a tortura caracteriza crime 
contra a humanidade quando 
praticada no âmbito de um 
ataque generalizado ou siste-
mático contra uma população 
civil. Compreende-se como 
tratamento desumano aquele 
que provoca grande sofrimen-
to, físico ou mental, em que 
não há razões para que acon-
teça e geralmente as pessoas 
são submetidas a esforços que 
passam dos limites humanos. 
Já o tratamento degradante 
acontece em casos nos quais 
os indivíduos são conduzidos 
a agir contra a própria von-
tade, quando são humilhados 
perante a si mesmo ou diante 
de outras pessoas. A Comissão 
Europeia de Direitos Huma-
nos (CEDH) foi a primeira 
organização que se atentou em 
conceituar esses termos após 
análise de um caso de viola-
ções sistemáticas aos direitos 
humanos ocorrido na Grécia. 

Sobre as normas e instru-
mentos jurídicos, existe uma 
série de textos normativos, 
de alcance internacional, nos 
quais vem se promovendo 
um conjunto de medidas que 
deveriam vir a se estabelecer 
um modelo procedimental 
para erradicar e fazer frente a 
esta prática punitiva. Alguns 
dos mais destacados seriam 
a Declaração Universal de 
Direitos Humanos (1948), o 
Pacto Internacional de Direi-
tos Civis e Políticos (1976) e a 
Declaração sobre a Proteção 
de todas as Pessoas contra a 
Tortura e outros Tratos ou 
Penas Cruéis, Desumanas ou 

Degradantes (1975). Os atos de 
tortura e maus tratos são con-
siderados crimes de direito in-
ternacional. Mesmo assim, em 
determinadas circunstâncias, 
podem constituir crimes de 
guerra, de lesa humanidade ou 
atos de genocídio. No Brasil, a 
Constituição Federal de 1988 
determina a proibição à prática 
da tortura, conforme dispõe 
o artigo 5º, sendo uma das 
normas mais importantes da 
nossa Carta Magna, nela estão 
previstos os direitos que têm o 
objetivo de assegurar uma vida 
digna, livre e igualitária a todos 
os cidadãos do país. 

A tortura é uma prática 
absolutamente proibida pela 
legislação brasileira em con-
sonância a diversos tratados 
e convenções internacionais. 
Pois o ato é contrário à proteção 
à vida e a integridade da pessoa 
humana, é considerado uma 
violação gravíssima aos Direi-
tos Humanos e é um princípio 
geral do Direito Internacional. 
Além de constituir um direito 
fundamental, a proibição à 
tortura é uma cláusula pétrea 
da Constituição. Significa dizer 
que, mesmo que seja realizada 
uma reforma constitucional, a 
proibição deve fundamental-
mente permanecer. O crime 
é tipificado na lei 9.455, de 
1997, que define a violação a 
partir da conduta de “cons-
tranger alguém com emprego 
de violência ou grave ameaça, 
causando-lhe sofrimento físico 
ou mental com a finalidade de 
obter informação, declaração 
ou confissão da vítima ou de 
terceiros; para provocar ação 
ou omissão de natureza crimi-
nosa; em razão de discrimina-
ção racial ou religiosa, entre 
outros”. 

A prática é punida com 
pena de reclusão de dois a oito 

anos, e pode ser aumentada 
caso seja cometida por agente 
público, contra criança, ges-
tante, portador de deficiência, 
adolescente ou maior de 60 
anos, e mediante sequestro. A 
coibição à tortura no Brasil se 
encontra em aspectos socio-
culturais como a percepção de 
parte da sociedade de que o ato 
possa ser aplicado em determi-
nadas situações e sobre grupos 
específicos. 

A banalização do crime 
de tortura disseminou-se na 
sociedade de tal maneira a tor-
nar-se um desafio convencer 
familiares e vítimas a procura-
rem a justiça. Um considerável 
número de pessoas não reco-
nhece como direito ou vê como 
algo distante essa garantia de 
reclamar do Estado a morte de 
um ente. Há uma dificuldade 
das próprias vítimas de com-
preenderem que são vítimas. 
Na maioria, não reconhecem 
como atos de tortura as vio-
lações sofridas, mormente 
quando as violências sofridas 
não deixam sinais. 

As referências históricas 
sempre têm muito o que nos 
ensinar sobre as atrocidades 
praticadas, seja nos tempos 
da colonização contra a po-
pulação indígena, seja contra 
a população negra ou sobre 
as abomináveis práticas ocor-
ridas durante as ditaduras 
no país no século XX. As de-
sigualdades sociais em sua 
extremidade fazem com que 
a tortura seja mais amiudada. 
Na sociedade desigual, existe 
uma percepção de que esta 
é herdeira de regimes colo-
niais. Para o aprimoramento 
do combate à tortura, faz-se 
necessário a conscientização 
do sistema de justiça, princi-
palmente do Poder Judiciário, 
de que a violência estatal deve 
ser apurada, investigada e 
julgada devidamente. Além da 
implementação de políticas de 
reparação e atenção às vítimas, 
criando uma memória com 
direito à verdade e à justiça, e 
o reforço dos mecanismos de 
prevenção e combate. As me-
didas de médio e longo prazo 
devem se pautadas por mu-
danças nas estruturas sociais 
e econômicas para garantia 
de condições dignas de vida a 
todos, sem distinção.

*Eliane Araújo é profes-
sora de direitos humanos 
da Faculdade Presbiteria-
na Mackenzie Rio.

Segundo atlas da Internatio-
nal Diabetes Federation (IDF), 
no mundo, em 2021, aproxima-
damente 537 milhões de pessoas 
portam algum tipo da doença. 
Em 2045, a previsão é de que 
haja 784 milhões, sendo 49 nas 
Américas Central e do Sul. Tal 
prevalência, que, no Brasil, che-
ga a 7,5% da população (cerca de 
15 milhões de pessoas) levou o 
Ministério da Saúde, em parce-
ria com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a criar o Dia 
Nacional do Diabetes, celebrado 
todo 26 de junho em conscien-
tização sobre a patologia, seu 
diagnóstico, complicações e 
tratamentos. 

Outro dado da IDF ajuda 
a justificar a preocupação: se-
gundo o órgão, no país, cinco 
milhões de pessoas entre 20 e 
79 anos eram diabéticas não 
diagnosticadas (uma a cada 
três) em 2021, aumentando o 
risco de complicações micro e 
macrovasculares e a morbimor-
talidade da população. Durante 
a pandemia de Covid-19, os dia-
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béticos figuraram no “grupo de 
risco”, com maior possibilidade 
de apresentar Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG), 
hospitalização, e insuficiência 
respiratória. Só no ano passado, 
o diabetes foi associado a 410 
mil óbitos. 

Além disso, os processos de 
urbanização, associados ao cres-
cente sedentarismo, maus hábi-
tos alimentares e obesidade têm 
relação direta com o aumento do 
número de casos de diabetes, 
que, no Brasil, são prevalentes 
entre as classes C/D e E. Crônica 
e com inúmeras complicações, a 
doença pede seguimento clínico 
constante, outrossim inúmeras 
internações, onerando os siste-
mas de saúde. Segundo a IDF, os 
gastos com saúde relacionados 
à diabetes e seus consequentes 
problemas atingirão 1 trilhão de 
dólares em 2030. 

As complicações, que podem 
ocorrer em qualquer paciente 
com mais de cinco anos de do-
ença mal controlada, incluem: 
alterações da circulação de gran-
des vasos (lesão de artérias cere-
brais e carótidas -- acarretando 
Acidente Vascular Encefálico 
Isquêmico -- e lesão de coro-

nárias, levando ao infarto do 
miocárdio); lesão de circulação 
periférica das pernas (gerando 
limitação de movimento e úlce-
ras); lesões de pequenos vasos 
da circulação da retina, gerando 
a retinopatia diabética, que pode 
terminar em cegueira; lesão da 
circulação do rim (nefropatia 
diabética), uma das causas dos 
tratamentos de substituição re-
nal com diálise; e circulação dos 
nervos, a neuropatia diabética, a 
qual pode gerar dor incapacitan-
te e o mais temido pé diabético, 
que acarreta em insensibilidade, 
traumas não perceptíveis e pos-
síveis amputações. 

A patologia pode ser clas-
sificada em diversas formas: o 
Tipo 1, quando há interrupção 
da produção de insulina pelas 
células-beta do pâncreas por 
alterações autoimunes, mais 
comum em crianças e adolescen-
tes; o Tipo 2, oriundo do defeito 
na produção de insulina pelas 
células-beta do pâncreas asso-
ciado ao envelhecimento, por 
alterações na secreção de outros 
hormônios contrarreguladores 
da glicemia ou por resistência à 
ação da insulina nos tecidos pe-
riféricos em pessoas com sobre-
peso e obesidade (este tipo faz 
parte da síndrome metabólica, 
junto com outras doenças, como 

hipertensão, dislipidemia e 
obesidade central); e outros me-
nos frequentes, como o MODY 
(Maturity Onset Diabetes of 
the Young - oriundo de doenças 
do pâncreas exócrino e outras 
alterações hormonais com dia-
betes secundário), e o diabetes 
gestacional (relacionado a com-
plicações materno-fetais, desde 
abortamento, restrição do cres-
cimento, polidrâmnio, feto ma-
crossômico, parto prematuro, 
até hipoglicemia neonatal - risco 
da mãe desenvolver diabetes e 
criança desenvolver diabetes, 
hipertensão e obesidade na ida-
de adulta. 

O diagnóstico de diabetes é 
feito com hiperglicemia em mais 
de 1 teste e/ou medida em pa-
cientes assintomáticos. Assim, 
uma glicemia de jejum (jejum 
maior ou igual a 8hs) maior que 
125mg/ dl, associada a glicemia 
após sobrecarga com 75g de 
glicose maior 199 mg/dl e/ ou 
hemoglobina glicosilada A1C 
(pelo método da cromatografia 
líquida de alta eficiência) maior 
ou igual a 6,5%.

O tratamento do diabetes 
apresenta inúmeras possibilida-
des e custos variáveis. Entretan-
to, a alimentação adequada, livre 
de açúcar, contendo todos os 
grupos alimentares, associado a 

hábitos de vida saudáveis, com 
exercício físico, são as primeiras 
medidas a serem tomadas. 

Em 2021, comemorou-se 
100 anos da descoberta da in-
sulina. Único tratamento para 
o Tipo 1, atualmente conta com 
tecnologia capaz de melhorar a 
qualidade de vida dos pacientes. 
Já para o Tipo 2 há diversas me-
dicações orais e injetáveis como 
possibilidade, com benefícios 
adicionais além do controle 
da hiperglicemia: elas podem 
mediar as alterações incretinas 
associadas e auxiliar na perda 
de peso. A avaliação por um 
especialista Endocrinologista 
é imprescindível para adequar 
o tratamento medicamentoso 
à necessidade individual de 
cada paciente, que, repetimos, 
deve começar pela mudança 
de hábitos e ser feito de forma 
individualizada com acompa-
nhamento multiprofissional 
(com médicos, nutricionista, 
psicólogos), evitando, assim, 
o surgimento de complicações 
micro e macrovasculares, além 
de possibilitar uma boa quali-
dade de vida.

 
*Dra. Natasha Berta-

ni Milani Trindade (CRM 
130.908) é endocrinologis-
ta do Vera Cruz Hospital
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Política No Pantanal
Até o dia 3 de julho, Navio de Assistên-
cia Hospitalar fará atendimentos de 
saude às comunidades ribeirinhas 

Balões e aviões
Aeroporto Internacional Tom Jobim no 
RJ lançou a campanha #NãoCaiBalão 
para conscientizar a população

O Projeto da Lei de Diretri-
zes Orçamentarias (LDO) que 
estipula a base do orçamento 
municipal para o próximo ano 
retorna à sessão da próxima 
terça-feira, 28. A LDO foi 
aprovada em primeiro turno 
e agora será analisada quanto 
o mérito. 

A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias estabelece as metas 
fiscais, prioridades da admi-
nistração e orienta a elabora-
ção da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) que deve ser apresenta-
da ao Poder Legislativo até 30 
de setembro. 

O projeto recebeu 28 emen-
das por parte de três vereado-
res: João Paulo Rillo (Psol), 
Renato Pupo (PSDB) e Pedro 
Roberto Gomes (Patriota). 
Parte delas foi derrubada em 
plenário e outras incorporadas 
ao texto original, entre elas a 
que prevê aumento dos recur-
sos do orçamento municipal 
para a Secretaria de Cultura. 

Se as emendas forem apro-
vadas na próxima sessão elas 
passam a fazer parte da LDO, 
mas o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) tem o poder de vetá-las, 

LDO 2023 retorna para votação 
em segundo turno nesta terça

ARTIGO

o que geralmente ocorre. 

Orçamento 
Para o ano que vem, a Pre-

feitura prevê receita total de R$ 
2,6 bilhões que serão aplicados 
no custeio da administração 
pública. Desse montante, R$ 
548 milhçoes serão para a 
Secretaria de Educação, con-
templando aumento de 2.244 
vagas na Educação Infantil e 
Ensino Fundamental. 

Segundo a texto da LDO, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
apresenta custo estimado para 
seus programas de R$ 447,5 
milhões. Já para a pasta de 
Planejamento e Infraestrutura 
Urbana, da Secretaria Munici-
pal de Obras, foram destinados 
R$ 235 milhões. 

Constam ainda na LDO 
de 2023 o envio para a Em-
presa de Construção Popu-
lar (Emcop) o valor de R$ 
1,8 milhão, outros R$ 282 
milhões serão destinados à 
Riopretoprev e R$ 279 mi-
lhões para o Serviço Municipal 
de Água e Esgoto (Semae). 

Secretaria Municipal de 
Saúde apresenta 
custo estimado 
para seus programas 
de R$ 447,5 milhões

PARA NEGATIVADOS

Governo oferece até 
R$ 5 mil em crédito

LDO 2023 retorna para votação em segundo turno nesta terça

Governo de SP oferece até R$ 5 mil em crédito a juro zero

Para ajudar as empresas 
negativadas durante a pan-
demia da covid-19, o Governo 
de São Paulo, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico, destinou R$ 100 
milhões para a linha Nome 
Limpo do Banco do Povo. 
Empreendedores podem soli-
citar créditos de R$ 100 a R$ 
5 mil a juro zero com até 180 
dias para iniciar o pagamento 
da 1ª parcela e 24 meses para 
quitação do crédito. 

Lançada neste ano, a ini-
ciativa visa facilitar a regula-
rização da situação de empre-
sários negativados junto aos 
órgãos de proteção ao crédito, 
como SPC e Serasa. 

O crédito
O crédito será concedido 

a micro, pequenas e médias 
empresas, qualificadas como 
MEI (Microempreendedor 
Individual), ME (Microempre-
sa), PME (Pequenas e Médias 

Empresas), Eireli (Empresa 
Individual de Responsabilida-
de Limitada) ou LTDA (socie-
dade limitada), do estado de 
São Paulo que se endividaram 
a partir de março de 2020 e 
não conseguiram quitar os 
pagamentos e, por conta disso, 
foram negativados. 

“O Programa Nome Limpo 
foi criado para atender a essa 
demanda e garantir, inclusive, 
com cursos de gestão finan-
ceira, que os empreendedores 
de São Paulo possam voltar a 
abrir seus negócios e continuar 
a crescer”, comentou Zeina 
Latif, secretária de Desenvol-
vimento Econômico. 

Para ter acesso ao crédito, 
é necessário apresentar plano 
de recuperação, possuir do-
cumento comprobatório emi-
tido por órgãos de defesa do 
consumidor e realizar a trilha 
de curso da linha com carga 
horária de 20 horas, . Mais 
informações no site do Seabra

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Prometida para ter sido 
implantada em 2019, a sin-
cronização dos semáforos 
nas vias da região central de 
Rio Preto ainda não é uma 
realidade. Mesmo com alguns 
investimentos nos últimos 
anos e a sincronização feita 
nas avenidas Alberto Andaló e 
Bady Bassitt – que deu maior 
fluidez – ruas transversais 
no quadrilátero central não 
apresentam a chamada “onda 
verde”. 

A chamada onda-verde é 
um sistema pelo qual seria 

permitido ao motorista que 
trafega em velocidade média 
de 45 km/h encontrar todos 
os semáforos da via abertos 
simultaneamente. O siste-

Implantação da ‘Onda Verde’ em semáforos 
de Rio Preto segue emperrada e sem data

TRÂNSITO

A sincronia dos semá-
foros foi anunciada pela 
Secretaria de Trânsito 
em dezembro de 2011

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

ma faria com que o fluxo de 
veículos pudesse escoar de 
forma inteligente pelas vias 
do quadrilátero central. 

Hoje os técnicos da Se-
cretaria de Trânsito têm di-
ficuldades para implantar o 
sistema já que na maioria dos 
semáforos não está instalado 
os comunicadores, pois cada 
cruzamento tem um controla-
dor e um comunicador. 

Parte dos contadores e 
controladores já foi instalada, 
mas faltam os comunicado-

res, que são equipamentos 
responsáveis pela sincronia. 
Com isso, o trabalho tem 
que ser feito um a um, com 
a regulagem de semáforo por 
semáforo. 

O Dhoje Interior fez um 
levantamento sobre os gastos 
já realizados pela Prefeitura 
de Rio Preto para tentar im-
plantar as ondas verdes na 
região central. Em 2018 foi 
gasto cerca de R$ 6,4 milhões 
na troca e modernização de 
semáforos em vários pontos 

governo do ex-prefeito Valdo-
miro Lopes (PSB). O processo 
aconteceria em três etapas. 
A primeira seria a troca de 
fiação e instalação de novos 
controladores. Isso teve um 
custo de R$ 418 mil, finan-
ciados pelo Fundo Nacional 
de Trânsito (Funtran). 

A segunda etapa, que teve 
início a em outubro de 2012, 
era a instalação da central de 
sincronização dos semáforos. 
A empresa Tesc Sistemas e 
Controles Ltda, de São Paulo, 

EM 2018

R$ 6,8 mi
FORAM GASTOS  na 
troca e modernização 
de semáforos em vá-
rios pontos e avenidas 
da cidade

Prometida para ter sido implantada em 2019, a sincronização dos semáforos nas vias da região central de Rio Preto ainda não é uma realidade

da cidade. Em julho de 2018 
começou a substituição dos 32 
aparelhos na avenida Alberto 
Andaló. Mas, mesmo com o 
fim da troca dos equipamen-
tos, o trânsito ainda não fluiu 
como deveria. 

Velho problema 
Não foi por falta de tem-

po que o projeto onda verde 
tem falhado. A sincronia dos 
semáforos foi anunciada pela 
Secretaria de Trânsito em 
dezembro de 2011, durante o 

venceu licitação e assinou con-
trato no valor de R$ 560 mil 
para a implantação. O prazo 
era de 150 dias. 

A terceira fase é o mo-
nitoramento via rádio para 
adequar a sincronia. Nesta 
etapa, o processo emperrou. 
A empresa Tesc garantiu na 
ocasião que o sistema estava 
implantado, faltando apenas 
a Prefeitura adicionar dados 
(tempo de abertura e fluxo 
de veículos) para acontecer a 
sincronia. 

À época, o secretário mu-
nicipal de Trânsito, Aparecido 
Capello, reconheceu a falta de 
dados e disse que contrata-
ria mais funcionários para o 
serviço. A sincronização dos 
aparelhos teve custo supe-
rior a R$ 500 mil. Em 2012, 
a empresa Tesc Sistemas de 
Controle ganhou licitação 
do serviço. Entre 2011 e o 
2016 recebeu R$ 508 mil da 
Prefeitura, segundo o Portal 
Transparência, mas mesmo 
assim o serviço ainda não foi 
implantado 100%. 

Na bronca 
Motoristas ouvidos pelo 

Dhoje Interior não pouparam 
críticas a falta de sincronismo. 
As ruas Silva Jardim, Salda-
nha Marinho, Rubião Júnior, 
estão entre as que mais tiram 
a paciência. Marcelo Pinheiro 
de Lima, 35 anos, que trabalha 
com entrega de mercadorias, 
afirma que a falta de sincronia 
muitas vezes o obriga a cortar 
caminho pelos bairros ao re-
dor da área central. 

Para o ano que vem, 
a Prefeitura pre-
vê receita total de 
R$ 2,6 bilhões que 
serão aplicados no 
custeio da adminis-
tração pública.

Estado 
lança edital 
para contratar 
2,7 mil policiais

O Governo de São 
Paulo lançou na última 
quarta-feira, 22, no Di-
ário Oficial do Estado, 
o edital para selecionar 
2.700 soldados que irão 
atuar no policiamento os-
tensivo nas unidades da 
Polícia Militar do Estado 
de São Paulo. 

O curso
O curso será realizado 

na Escola Superior de 
Soldados “Coronel PM 
Eduardo Assumpção” e 
tem duração média de 
um ano. 

O despacho do go-
vernador autorizando a 
realização do concurso 
publicado no DOE em 21 
de setembro de 2021. 

Vagas
Do total de 5,4 mil 

vagas autorizadas à épo-
ca, metade estão em an-
damento pelo concurso 
iniciado em 2021, que 
tem previsão de posse 
em dezembro deste ano. 
O restante das vagas se 
refere ao presente edital. 

Treinamento
Atualmente, há 1.286 

policiais militares em for-
mação, sendo 386 alunos 
oficiais e 900 soldados 
PM de 2° classe.

Da REPORTAGEM 
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CIDADES Droga no estômago
Um preso do CPP de Rio Preto foi ope-
rado às pressas no Hospital de Base, 
após por ter ingerido cocaína.

Incêndio no Boa Vista
Bombeiros foram acionados na sexta-
-feira, 24, para apagar um incêndio em 
uma casa na rua Capitão José Verdi

No inverno, com o tempo 
mais frio e seco, o risco de 
incêndios florestais e nos 
canaviais aumenta muito e 
acende o alerta no campo. Lí-
der na fabricação de etanol e 
açúcar no Brasil, a Tereos está 
apostando alto em tecnologia 
e ações de prevenção para re-
duzir os índices de queimadas 
em suas plantações na região 
noroeste paulista. 

E os ventos estão soprando 
de forma favorável à empresa 
que, na última safra, conse-
guiu impedir que 10 mil hec-
tares fossem consumidos pelo 
fogo, o que equivale a uma 
redução de 52% na quantida-
de de focos. 

O aparato tecnológico con-
templa 13 satélites meteoroló-
gicos operados por agências 
governamentais, entre as 
quais a Nasa, que monitoram 
300 mil hectares de áreas 
próprias, de fornecedores e 
parceiros. Em média, o siste-
ma detecta em quatro minutos 
os pontos de incêndios, agi-
lizando o tempo de resposta 
dos recursos humanos e a 
mobilização da frota. 

Estão de prontidão seis 
veículos leves para combate 
rápido em estágio inicial, 29 
caminhões de bombeiro e 180 
brigadistas. 

A meta até 2029 é recupe-
rar 2.500 hectares impacta-
dos pelos incêndios, segundo 
Renato Zanetti, superinten-

Estiagem acende alerta no campo e faz 
Tereos investir pesado em tecnologia

QUEIMADAS

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

PMs são 
afastados
após tapa em 
rosto de aluno

dente de Sustentabilidade e 
Excelência Operacional da 
empresa. 

“Inclusão, diversidade e 
biodiversidade fazem parte 
do que a gente acredita. Bus-
camos adotar práticas que 
beneficiem a sociedade como 

um todo”, frisa. 
O executivo salienta que 

uma estratégica bem sucedida 
foi a antecipação da safra nas 
áreas onde o risco de propa-
gação do fogo é maior. 

“Foram feitas rondas inter-
nas para rápida visualização 

Na tarde da última 
quinta-feira,23, policiais 
militares abordaram um 
rapaz de 14 anos na saída 
da Escola Estadual Dona 
Nicota de Souza, no mu-
nicípio de Mendonça. 

Gravação
Um vídeo que circula 

nas redes sociais mostra 
o adolescente levando um 
tapa no rosto durante e 
um dos policiais dizendo 
“não peita, não. Não pei-
ta, não. Abaixa a cabeça”. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, o 
adolescente foi para casa 
depois de ser agredido e 
contou para a mãe o que 
tinha acontecido. 

Queixa
A mãe procurou a 

delegacia da cidade e 
prestou queixa contra os 
policiais que aparecem 
na gravação. O motivo da 
abordagem ao adolescen-
te é desconhecido. 

O vídeo foi enviado 
para o Batalhão da Polícia 
Militar em José Boni-
fácio-SP, que em nota, 
informou que tomou co-
nhecimento do fato e 
prontamente afastou os 
policiais do serviço ope-
racional. Um inquérito 
também foi instaurado 
pela corporação para 
apuração dos fatos

SATÉLITES

13
EQUIPAMENTOS  aju-
dam no monitoramen-
to, que tem apoio de 
agências governamen-
tais, incluindo a Nasa

O aparato tecnológico contempla 13 satélites meteorológicos operados por agências governamentais, entre as quais a Nasa

SANTA CASA

Homem agredido 
morre no hospital

A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga a morte de Pedro 
Gonzaga de Souza, de 54 anos, 
ocorrida às 7h30 desta sexta-
-feira, 24. Ele deu entrada na 
Santa Casa local, no último dia 
3, com traumatismo craniano. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o paciente recebeu os 
primeiros socorros em UPA 
da cidade após sofrer agressão 
física. 

Consta no registro policial, 
que ele estava confuso e agi-
tado e evoluiu para rebaixa-
mento no nível de consciência, 
tendo sido transferido para o 
hospital com “afundamento 
da calota craniana em região 
parietofrontal direita, pupilas 

não fotorreagentes, mióti-
cas, ausculta respiratória com 
murmúrio reduzido à direita, 
evoluindo com piora clínica 
e para óbito”. O corpo passou 
por autópsia no IML (Instituto 
Médico Legal) rio-pretense.

e acompanhamento do movi-
mento dentro dos canaviais. 
Essas iniciativas contribuíram 
de forma significativa para 
reduzir a incidência de quei-
madas”, acrescenta. 

Ele destaca ainda que um 
ponto importante na luta 

contra as queimadas é o tra-
balho de conscientização da 
população sobre os perigos 
dos incêndios. A campanha 
tem reforço especial para o 
público-alvo, como população 
ribeirinha, pescadores e estu-
dantes de escolas rurais.

Polícia investiga execução e tentativa de homicídio
Um homicídio ocorrido às 

21h50 desta sexta-feira, 24, 
na rua Nuno Álvares Pereira, 
no Parque Estoril, em Rio 
Preto, foi testemunhado por 
um motorista de aplicativo e 
suas duas passageiras. Carlos 
Eduardo Nobile Ferreira, de 
39 anos, foi executado com 
cinco tiros por um conhecido 
que o chamou no portão da 
residência. 

Segundo um adolescente, 
de 17 anos, que morava com 

a vítima, o autor chegou na 
frente da casa e gritou o nome 
de Ferreira que saiu para 
atendê-lo. 

Pouco depois o menor, que 
ficou dentro do imóvel, ouviu 
os tiros e ao sair encontrou a 
vítima caída na rua, solicitan-
do atendimento médico. 

Socorristas do GRAU (Gru-
po de Resgate e Atenção às 
Urgências e Emergências) 
foram acionados e o médico 
da equipe constatou o óbito no 

local do crime. 
Para a Polícia Militar, o 

motorista de aplicativo disse 
que ele e suas passageiras se 
abaixaram para não serem 
atingidos pelos disparos e que 
acelerou seu carro para fugir 
do alcance do atirador. 

De acordo com a testemu-
nha, o assassino chegou numa 
Honda, de cor predominan-
temente preta, usava jaqueta 
preta e boné vermelho, e sacou 
um revólver que aparentava 

ser de calibre 38. 
A motocicleta estava na di-

reção Tangará/Shopping Cen-
ter Plaza e o motorista alegou 
que acredita que o criminoso 
tenha fugido nesse sentido. 

Seis tiros
A Deic e o 6º DP investigam 

uma tentativa de homicídio 
ocorrida na noite desta sex-
ta-feira, 24. A vítima, de 57 
anos, foi encontrada com seis 
perfurações, sendo três na 

VIOLÊNCIA

cabeça, e levada inconsciente 
para a Santa Casa de Rio Preto, 
onde passou por cirurgia. Uma 
mulher, de 39 anos, que se 
apresentou como namorada do 
paciente, disse à Polícia Militar 
que foi avisada do crime por 
vizinhos. 

Não há informações sobre 
o local exato do atentado. Na 
residência da vítima, no Eldo-
rado, não foram encontrados 
vestígios de disparos de arma 
de fogo.

PREJUÍZO DE R$ 6,7 MIL

Falso advogado 
faz outra vítima

Um rio-pretense, de 52 
anos, é a mais nova vítima de 
estelionatários que clonaram o 
perfil de um advogado. Ele teve 
um prejuízo de R$ 6.752,07. 

Assim como nos outros 
casos, o criminoso alegou 
que estava em audiência em 
um tribunal e precisava que 
o cliente pagasse de imediato 
custas processuais. 

O marginal disse que preci-
sava liberar uma indenização 
trabalhista de R$ 84 mil e que 
para isso o homem teria que 
fazer o pagamento de duas 
certidões negativas. 

Sem desconfiar do golpe, 
a vítima fez a transferência. 
Mais tarde, como o bandido 

voltou a pedir dinheiro a título 
de quitar imposto de renda, no 
valor de R$ 8.846,25, o rio-
-pretense entrou em contato 
com o escritório de advocacia 
sendo informado de que havia 
sido lesado. 

COMBUSTÍVEIS

Gerente e cliente 
brigam em posto

O gerente de um posto de 
combustíveis, no Solo Sagra-
do, na Região Norte de Rio 
Preto, levou um soco no olho 
esquerdo, desferido por um 
cliente que queria furar fila no 
local, lotado por causa de uma 
promoção. 

A vítima, de 42 anos, con-
tou à Polícia Militar que o acu-
sado, de 55 anos, estacionou o 
seu veículo em frente a uma 
bomba desativada e devida-
mente sinalizada, por volta 
das 13h20 desta sexta-feira, 
23, e exigiu que fosse feito o 
abastecimento. 

Filmou
Após ser informado pelo 

gerente que naquela bomba 
não seria possível atendê-lo, 
o suspeito passou a filmar o 
funcionário, constrangendo-o. 

Houve uma discussão e o 
cliente agrediu a vítima que, 
para se defender, o segurou 
pela camisa, que rasgou. 

Populares chamaram a via-
tura, que fazia patrulhamento 
na avenida Antônio Antunes 
Júnior. A vítima e o agressor, 
que alegou estar com dores 
na região do abdômen, foram 
socorridos para a UPA Norte. 

O caso foi registrado como 
lesão corporal na Central de 
Flagrantes e o boletim de 
ocorrência seguiu para inves-
tigação no 4º DP.

Divulgação
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CIDADES

O número de motoristas 
rio-pretenses multados por 
aparelhos de fiscalização de 
trânsito já superou o do pe-
ríodo de pandemia. Levan-
tamento feito pelo DHoje 
Interior mostra que até o dia 
24 de maio 42.149 multas fo-
ram aplicadas a motoristas 
por radares – fixos ou mó-
veis – e lombadas eletrônicas. 
No mesmo período do ano 
passado foram pouco mais 
de 40 mil multas registradas. 
Se os números se mantive-
rem a Secretaria de Trânsito 
e Transportes deverá superar 
as 78.149 multas aplicadas 
por aparelhos de fiscalização 
ao longo de todo o ano passa-
do. 
Em termos de dinheiro ar-
recadado o governo Edinho 
Araújo (MDB) também não 
tem do que reclamar. Até abril 
deste ano, última atualização 
disponível, foram arrecada-
dos R$ 12,9 milhões somente 
com o pagamento de multas. 
Para efeito de comparação, no 
mesmo período do ano passa-
do, o valor foi de R$ 3,8 mi-
lhões, ou seja, um incremento 
de mais R$ 9,1 milhões nos 
cofres da Prefeitura. 
Neste ano, janeiro foi o mês 
campeão de arrecadação, ao 
todo foram 24.720 multas 
que resultaram em R$ 4,1 mi-
lhões. Fevereiro teve 17.738 
multas com R$ 2,9 milhões 
de arrecadação, março 20,157 

Radares multam mais que ano passado 
e arrecadação chega a R$ 12,9 milhões

FISCALIZAÇÃO

Até abril deste ano, últi-
ma atualização disponí-
vel, foram arrecadados 
R$ 12,9 milhões somen-
te com multas

Radares já multam mais que ano passado e arrecadação chega a R$ 12,9 milhões

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Saúde inicia 
vacinação 
da 4ª dose 
amanhã

Rio Preto segue o Esta-
do de São Paulo e inicia a 
aplicação da quarta dose 
(D4) para pessoas de 40 
anos ou mais nesta segun-
da-feira, 27. No Estado, 5 
milhões de pessoas da fai-
xa etária de 40 a 49 anos 
estão aptas à imunização. 
Em Rio Preto, 45 mil mu-
nícipes já completaram 
o intervalo recomendado 
entre as doses e podem 
receber a D4. 

Para ser imunizado 
nesta fase, é necessário 
ter completado um in-
tervalo de 122 dias (4 
meses) da terceira dose. O 
munícipe deve apresentar 
documentos pessoais com 
foto e CPF e comprovan-
te de vacinação covid.  
As doses estão disponíveis 
nas UBS de segunda a sex-
ta-feira, das 7h30 às 15h.

Boletim com os dados são 
da assessoria de imprensa da 
Secretaria Municipal de Saúde 

A mortalidade infantil em 
Rio Preto passou de 13,1% em 
2006 para 7,7% em 2021. Cada 
mil crianças nascidas vivas 
e com idade entre zero a um 
ano, 13,1 morriam em 2006. 
Em 2021, 14 anos depois, as 
mortes caíram para 7,7. São 
42% a menos. 

Em 2020, no Estado, a taxa 
de mortalidade infantil foi “de 
9,75 óbitos de menores de um 
ano por mil nascidos vivos, 
retomando tendência decres-
cente observada neste século, 
após período de relativa esta-
bilidade”, segundo a assessoria 
de imprensa da Secretaria 
Municipal de Saúde, citando a 
Fundação Seade. 

Mortalidade infantil 
cai 5,8% em 14 anos

Ainda segundo a mesma 
nota, “pela primeira vez a 
mortalidade infantil paulista 
alcançou patamar de um dígi-
to. Em relação às Regionais de 
Saúde do estado, as menores 
taxas foram observadas em 
São José do Rio Preto (7,8), 
Ribeirão Preto (8,6) e Campi-
nas (8,9).” 

Segundo dados do Boletim 
Epidemiológico do Ministério 
da Saúde, o Brasil vem alcan-
çando sucesso e pode chegar 
a números alcançado por um 
seleto grupo de países. ‘Vem-
-se observando um declínio 
na taxa de mortalidade nesse 
grupo, com uma diminuição 
de 5,5% ao ano nas décadas 
de 1980 e 1990, e 4,4% ao ano 
desde 2002.” 

Pesquisadores e especialis-
tas dizem que a queda se deve 
a “mudanças nas condições de 
saúde e vida da população.” 

Da REPORTAGEM Da REPORTAGEM
A Secretaria de Assistência 

Social e o Projeto Ninho do 
Bebê estabelecem parceria 
para a rede de proteção social 
na primeira infância. A pro-
posta é a troca de conhecimen-
to entre as equipes e reflexão 
do desenvolvimento infantil 
e a proteção de gestantes e 
bebês de 0 a 3 anos. 

A secretário de Assistência 
Social, Helena Marangoni, 
diz que “é extremamente im-
portante a Assistência Social 
desenvolver ações e iniciativas 
como essas, em que se busca a 
ampliação do atendimento no 
sentido de aprimorar todo o 
trabalho e a integração entre 
os serviços.” 

Nessa fase da vida se esta-
belecem laços e vínculos fami-
liares que previnem situações 
de risco ou violações futuras. 
Os especialistas são enfáticos 
em afirmar que nesse primeiro 
tempo de vida, de 0 a 3 anos, 
é o de estruturação do ser hu-
mano para o resto da vida dele. 

A presidente do Ninho 
do Bebê, pediatra Claudia 
Boutros, diz que o cuidado 
com um bebe não tem relação 
com a condição social. Ape-
nas do adulto ter uma relação 
saudável com a criança. “Se 
trabalharmos a vulnerabili-
dade desses bebês através de 
apoio psicológico e demais 
especialidades, teremos gran-
des chances de obter bom 
resultado na transformação 

SAÚDE

Parceria cria rede de proteção 
infantil a bebês de 0 a 3 anos  

neurológica dessas crianças, 
para que tenham um bom de-
senvolvimento sem os traumas 
causados desde a barriga da 
mãe”, finaliza. 

O encontro, que reuniu 
aproximadamente 50 pessoas, 
foi na Secretaria. Entre elas, 
representantes do Projeto Ni-
nho do Bebê, coordenadores 
dos CRAS - Centros de Refe-
rência de Assistência Social, 
Centros de Convivência da 
Infância, Juventude e Idoso, 
CREAS - Centros de Referência 
Especializado de Assistência 
Social, Vigilância Socioassiten-
cial, Núcleo de Qualificação, 

Gestão do Trabalho, Proteção 
Social Básica e Especial.Ninho 
do Bebê 

A associação não tem fins 
lucrativos e busca evitar que 
bebês de 0 a 3 anos sejam sub-
metidos a sofrimento psíquico, 
assim como sua família. O gru-
po usa a psicologia atravessada 
pela psicanálise, apoiada numa 
equipe que ajuda de acordo 
com a necessidade de cada pa-
ciente. Além do atendimento, 
os integrantes fazem palestras 
em creches, escolas e faculda-
des para falar sobre a impor-
tância do atendimento nessa 
etapa da vida do ser humano.

Parceria cria rede de proteção a bebês de 0 a 3 anos  em Rio Preto

multas e R$ 3,3 milhões arre-
cadados e abril, com 15.696 
multas e total de R$ 2,6 mi-
lhões arrecadados. 
Caso sejam mantidos os valo-
res arrecadados e a média de 
multas aplicadas, o governo 
Edinho Araújo deverá superar 
os R$ 16,4 milhões arrecada-
dos ao longo de 2021 somente 
com multas aplicadas pelos 
aparelhos de fiscalização. Isso 
deve acontecer já que em 2021 
estavam em vigor as medidas 
restritivas para evitar aumen-
to do contágio da Covid-19. 
Em determinados períodos 
houve restrição da circulação 
das pessoas pelas ruas e ave-
nidas de Rio Preto. 

Campeão 

O aparelho campeão de au-
tuações é o instalado na Rua 
Saldanha Marinho, número 
2449, com total de 3.901 mul-

tas somente neste ano. Na 
sequência aparecem os apare-
lhos da Avenida Mirassolân-

dia, número 1735, com 3.803 
autuações, Av. Da Saudade, 
número 3730, com 2.865 
multas, Avenida Lino José 
de Seixas com Alameda das 
Orquídeas, 2.496 multas, Via-
duto Antenore Caffagni, com 
1.771 autuações e Avenida 
Domingos Falavina com Rua 
Américo Avelar, com total de 
1.313 multas a motoristas in-
fratores. 

Infrações 
A infração mais cometida pelo 
motorista de Rio Preto em 
maio foi transitar em veloci-
dade superior à máxima per-
mitida em até 20% com 5.720 
autuações. Na sequência sur-
ge transitar na faixa ou via ex-
clusiva para o transporte co-

letivo, com 3.048 autuações, 
estacionar em desacordo com 
a regulamentação (estaciona-
mento rotativo da Área Azul) 
2.735 infrações, dirigir veícu-
lo segurando telefone celular, 
1747 registros, dirigir veículo 
manuseando telefone celular 
1.292 multas e transitar em 
velocidade superior à máxima 
permitida em mais de 20% 
até 50%, 916 registros. Ao 
todo, durante o mês de maio 
foram 20.510 infrações. 

Investimentos 
Segundo a Secretaria de Trân-
sito de Rio Preto os valores 
arrecadados com as multas 
devem ser obrigatoriamente 
revertidos para políticas do 
setor. “Por força de lei, todo o 

valor arrecadado com as mul-
tas é reinvestido no trânsito. 
Melhorias da sinalização, re-
cuperação de vias, educação 
para o trânsito por meio de 
campanhas educativas”, in-
forma a pasta. 
Conforme apurou o Dhoje 
foram gastos R$ 8,4 milhões 
dos recursos obtidos com as 
multas pagas pelos motoris-
tas. O valor é o montante até o 
mês de abril. São gastos com 
despesas administrativas, 
sinalização, engenharia de 
Trânsito e de Campo, policia-
mento, fiscalização, educação 
de Trânsito e Fundo Nacional 
de Segurança e Educação de 
Trânsito (Funset). 

Remanejamentos 
A Secretaria de Trânsito afir-
ma que não existe previsão 
para instalação de novos ra-
dares pelas vias da cidade. A 
pasta diz que o que pode ocor-
rer é o remanejamento dos 
aparelhos fixos já existentes. 
“Quando nota-se que o radar 
já cumpriu sua função educa-
tiva, com a diminuição no ín-
dice de desrespeito ao limite 
de velocidade, o equipamento 
é levado para outro ponto da 
cidade. Esses novos pontos 
são escolhidos com base no 
registro de acidentes (como 
atropelamentos e desrespeito 
ao sinal vermelho) e naque-
las vias em que o aparelho de 
VDM (Volume Diário Médio) 
identifica desrespeito ao limi-
te da via”, afirma a pasta. 

Lombadas
Já em relação as lomba-
das eletrônicas o critério é 
o reforço da segurança para 
os pedestres. “São insta-
ladas em locais com gran-
de fluxo de pedestres, a fim 
de evitar atropelamentos”. 

CAMPEÃO

3,9 MIL
RADAR DA RUA  Salda-
nha Marinho, número 
2449, é o campeã de 
multas em Rio Preto 
neste ano

RIO PRETO
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CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
 
 

De conformidade com o Estatuto Social em vigor, ficam os 

associados do Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto, em pleno gozo 

de seus direitos (art. 24, letra c e art. 25, inc. I), convocados para a 

Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 26 (vinte e seis) 

de junho de 2022 (domingo), em sua sede social nesta cidade, na Rua 

Siqueira Campos nº 2943, às 10:00 (dez) horas (art. 45 inciso I cc art. 46, inciso 

I, letra “B”) com qualquer número de associados (art. 48, § 1º), para darem 

cumprimento à seguinte 
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Julgar o Relatório e as contas da Diretoria Administrativa, com o Parecer do 

Conselho Fiscal; 

2. Empossar o Conselho Deliberativo eleito no último dia 05 (cinco) do corrente 

mês; 

3. Dar posse aos associados Hugues Rezende Souza e Everaldo Alves Nazareth 

Junior, eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Diretoria 

Administrativa no último dia 05 (cinco) do corrente mês; 

4. Após a posse o Conselho Deliberativo eleito reunir-se-á, sob a presidência do 

Presidente da Assembléia, para a eleição e posse de seus dirigentes 

(Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Secretário Adjunto) art. 45, inciso I 

do Estatuto Social, e os membros do Conselho Fiscal (art. 44, parágrafo único, 

incisos I, III e IV). 

 
 

São José do Rio Preto, 07 de junho de 2022. 
 
 

CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE MONTE LÍBANO 
 
 
 

Edson Luis Pinto Soares 
          Presidente do Conselho Deliberativo   
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O Complexo Eplenum rece-
be neste domingo (26) a SBT 
Run, corrida de rua com circui-
tos de 5 km e 10 km pela região 
Sul de Rio Preto. Cerca de 600 
atletas devem participar da 
prova – 2ª etapa da Alcer Cup, 
campeonato composto por sete 
etapas com premiação geral no 
fim do ano. 

A retirada dos kits pelos 
participantes ocorreu neste 
sábado, das 14h às 18h, no 
próprio Complexo Eplenum. 

Corrida de rua reúne 600 atletas 
hoje; marginais são interditadas

ESPORTES

Corrida está prevista 
para -às 7h e terá com 
largada e chegada No 
Complexo Eplenum

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Nas inscrições – já encerradas 
–, os competidores poderiam 
escolher entre o kit parcial 
(com medalha e número de 
identificação) e o kit comple-
to (com medalha, camiseta e 
número). 

A corrida está prevista para 
começar às 7h e terá como 
ponto de largada e chegada o 
Complexo Eplenum. A compe-
tição proporcionará aos atletas 
um trajeto inédito na região 
Sul da cidade, o que despertou 
o interesse dos atletas. No dia 

da corrida, o local ainda conta-
rá com um espaço kids. 

“Estamos muito felizes 
em participar deste evento e 
‘abrir as portas’ do Complexo 
Eplenum para os amantes da 
corrida de rua”, diz Calixto 
Abelama Neto, diretor comer-
cial da Emais Urbanismo.

Interdições
Dois trechos das marginais 

da rodovia BR-153 serão inter-
ditados na manhã do próximo 
domingo, dia 26, das 5h às 10h. 

O motivo é a realização de uma 
corrida de rua. 

Na avenida que margeia o 
sentido Bady-Talhado, o tre-
cho interditado vai da rotatória 
de acesso à av. Anísio Haddad 
até o acesso ao Anel Viário, na 
av. Padre Franco Tavazzi. Na 
marginal oposta, a interdição 
será do Anel Viário até a lateral 
do condomínio Bosque Viven-
das. Os pontos de interdição já 
foram sinalizados com faixas. 
Veja o mapa com o trajeto da 
corrida. PLAZA KIDS

Peça “Encontros Circenses” 
encerra programação

A tradicional programação 
cultural aos domingos, do Pla-
za Avenida Shopping, esteve 
repleta de atrações no mês de 
junho. A criançada e todas as 
famílias tiveram a oportuni-
dade de conferir espetáculos 
de teatro e música de altís-
sima qualidade e totalmente 
gratuitos. 

E para fechar a progra-
mação, no dia 26, às 15h30, a 
apresentação fica por conta da 
peça “Encontros Circenses”. 

Corrida de rua reúne 600 atletas na região Sul de Rio Preto

Dois trechos das 
marginais da ro-
dovia BR-153 serão 
interditados na 
manhã; os pontos 
de interdição já 
foram sinalizados 
com faixas.

Edvandro Ferreira/Alcer

Da REPORTAGEM Na história, a Palhaça Dona 
Miúda apronta novamente. 
E dessa vez, ela traz amigos 
para uma tarde cheia de nú-
meros, acrobacias de solo e 
aéreas, malabarismos e muita 
palhaçada. 

As apresentações do Plaza 
Kids são gratuitas, abertas ao 
público em geral e o shopping 
segue todos os protocolos de 
segurança necessários. O uso 
de máscara é obrigatório para 
todos da plateia. 

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

MÚSICA

Inscrições para o concurso Violeira Rose Abrão

Considerado um dos mais 
antigos festivais de moda de 
viola do Brasil, a Violeira Rose 
Abrão abriu as inscrições que 
vão até o dia 25 de julho. No 
concurso participam profissio-
nais e compositores amadores, 
com músicas, letras e melodias 
inéditas no gênero raiz. O 
evento está em sua 36ª edição 
e a final acontecerá durante a 
Festa do Peão de Barretos, re-
ferência no fomento da cultura 
sertaneja no País. 

O concurso terá fases clas-
sificatórias em duas ocasiões: 
a primeira acontece em 7 de 
agosto, durante o evento Muar 
do Sertão em Barretos e dia 12 
de agosto na Morada Du Ca-
piau, em Franca. Já a grande 
final será dia 18 de agosto, às 
19h, no Palco Culturando, na 
65ª edição da Festa do Peão de 
Barretos, no Parque do Peão. 
Na ocasião, as 10 músicas clas-
sificadas para a final deverão 
ser apresentadas para uma 
comissão julgadora. 

Da REPORTAGEM Inscrição 
Para fazer a inscrição, as 

músicas devem necessaria-
mente ser em gênero raiz, mais 
conhecido como música caipi-
ra. Além disso, estas músicas 
deverão ser originais, com letra 
e melodia inéditas, ou seja, 
nunca terem sido gravadas ou 
editadas em discos, fitas, cds 
ou dvds comerciais através 
de gravadoras. Também não 
poderá ter sido veiculada na 
internet, em sites e redes so-
ciais, ou em outros concursos 
musicais. Cada compositor 
poderá inscrever até duas mú-

Um dos mais an-
tigos Festivais 
de música caipira 
terá sua final du-
rante a tradicional 
na Festa de Peão 
de Barretos 

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

Em reunião de amigos, os doutores Tarso, Fábio Misku-
lim, Gilberto Romani, Fernando Fukassaua, entre outros. 
Gente da nossa melhor sociedade. Foto de Fátima Cruz.

INAUGURAÇÃO
Bandeira Bandeira é o novo bar LGBTQIA+ de São Paulo. 
O estabelecimento foi aberto com direito a drinques e 
piadas lésbicas.  O bar fica localizado na Barra Funda, 
em um dos lugares mais badalados da capital.

VIGÉSIMA SEXTA PARADA
No domingo (19/06), foi realizado em São Paulo a pri-
meira Parada do Orgulho LGBT+, depois da pandemia da 
Covid-19. Milhares de pessoas vestidas com as cores do 
arco-íris tomaram conta da Avenida Paulista para feste-
jar o orgulho LGBTQIA+. 

Editais

Aquino José

sicas inéditas. 
Tanto nas classificatórias 

quanto na final, os autores se-
rão responsáveis pelo arranjo e 
apresentação das músicas, que 
poderão ser interpretadas por 
duplas ou trios, sendo obriga-
tória a presença de uma viola 
de 10 cordas. Para garantir a 
originalidade também é proi-
bido música sequenciada com 

teclado e ritmo eletrônico e 
playback. 

O regulamento completo 
com as orientações para o en-
vio das composições e músicas, 
assim como a ficha de inscrição 
que tem preenchimento obri-
gatório, estão disponíveis no 
site de Os Independentes (in-
dependentes.com.br). (Cola-
borou Luiz Felipe Possani)



O FORNECEDOR DE ALIMENTOS DEVE EXPLICAR QUE O GLUTÉM  
É PREJUDICIAL À SAÚDE DE PESSOAS COM DOENÇA CELÍACA

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 !!!  

JOAQUIM - COMPREI UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 
DA MARCA ELECTROLUX NO SITE DAS CASAS BAHIA, EM 
11 DE MAIO.
ELA FOI ENTREGUE EM 05 DE JUNHO, E QUANDO ABRI A 
CAIXA VI QUE ESTAVA BATIDA NA PARTE DE TRÁS. ENTREI 
EM CONTATO COM O SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 
CONSUMIDOR) DO SITE, E O ATENDENTE ME INFORMOU 
QUE NADA PODERIA SER FEITO, POIS O PRAZO PARA 
RECLAMAÇÕES, QUE ERA DE SETE DIAS, JÁ HAVIA 
TERMINADO. ISSO É CORRETO? COMO DEVO PROCEDER 
PARA QUE A EMPRESA TROQUE A MÁQUINA POR OUTRA?
SOS – Os sete informados pelo atendente refere-se  ao prazo para 
desistir da compra do produto. Se esse não estiver em perfeitas condições  
de uso ou não estiver de acordo com a oferta feita, o consumidor tem 
90 dias para reclamar. 
Considerando que o defeito da máquina de lavar, um bem de consumo 
durável, é aparente, a contagem do prazo para reclamação inicia-se a 
partir da entrega do produto.
De acordo com  o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, 
os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não duráveis 
respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 
impróprios ao uso a que se destinam ou que lhes diminuam o valor, e 
têm 30 dias para sanar o defeito. Se este não for sanado, o consumidor 
poderá exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, 
em perfeitas condições de uso;  a restituição imediata da quantia paga, 
monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 
ou abatimento proporcional do preço.

Reclame Aqui
MÁQUINA COM DEFEITO

JOAQUIM CARLOS DE VAZ E 
SOUZA – ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS

Além de informar o consumidor 
sobre a presença de glúten 
nos produtos, o fornecedor de 
alimentos deve explicar que ele 
é prejudicial à saúde de pessoas 
com doença celíaca, nome dado 
à condição de sensibilidade ao 
componente.
A decisão foi tomada com base nos 
direitos básicos do consumidor, 
que preveem a disponibilização 
de informações adequadas e claras 
sobre os produtos e serviços, 
com especificação correta de 
quantidade, características, 
composição, qualidade, preço e 
potenciais riscos de seu consumo.
Sobre o tema, o inciso II do 
art. 6º do Código de Defesa 
do Consumidor estabelece que 
o direito à informação está 
relacionado com a liberdade de 
escolha daquele que consome e 
vinculado à correta, fidedigna e 
satisfatória informação sobre os 
produtos e os serviços postos no 
mercado de consumo.
Por sua vez, o dever de informar 
também deriva do respeito aos 
direitos básicos do consumidor, 
designadamente do disposto 
no inciso III do dispositivo 
legal supra, o qual prevê, 
como essencial, a “informação 
adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de 
quantidade, características, 
composição, qualidade e preço, 
bem como sobre os riscos que 
apresentem”.
Perante as exigências do 
art. 37, §§ 1º e 3º do CDC, a 
expressão “contém glúten” é uma 
informação-conteúdo e como tal, 
é omissa e incompleta, devendo 
ser complementada por uma 
informação-advertência.
Acrescente-se que a redação 
lacunosa do art. 1º da Lei 
n. 10.674/2003 (Lei do Glúten), 
que ab-rogou a Lei n. 8.543/1992, 
não esvazia o comando do 
art. 31 do CDC (Lei 8.078/1990), 
que determina, na parte final 
de seu caput, que o fornecedor 
de produtos ou serviços deve 
informar “sobre os riscos que 
apresentam à saúde e segurança 
dos consumidores”, o que equivale 
a uma necessária informação-
advertência.
Para que a informação seja 
correta, clara e precisa, torna-se 
necessária, portanto, a integração 
jurídica entre a Lei do Glúten (lei 
especial) e o Código de Defesa 
do Consumidor (lei geral), pois, 
em matéria de fornecimento 
de alimentos e medicamentos, 
ainda mais a consumidores 
hipervulneráveis, não se pode 
contentar com o standard mínimo 
e sim com o standard mais 
completo possível.

ORIENTAÇÃO
A CONSUMIDOR  

ALÉRGICOS
A GLÚTEN

Se você é alérgico a glúten ou sofre 
de doença celíaca, deve prestar 
atenção à informação sobre os 
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alimentos que consome.

GLÚTEN

É a proteína presente no trigo, 
centeio, aveia, cevada e no malte. 
A parte tóxica do glúten para 
as pessoas alérgicas ou celíacas 
é chamada de prolamina. Ela 
recebe diferentes nomes, como 
por exemplo:  no trigo, gliadina;  
no centeio, secalina;  na cevada, 
hordeína;  na aveia e avenina. 
O consumidor deve procurar por 
essas substâncias nas embalagens 
e rótulos dos produtos.

CONSULTE
SEU MEDICO;

Verifique os sintomas da doença.
Os sintomas, que podem surgir 
em qualquer idade, podem ser 
vários. 
Na forma mais comum, diarréia 
crônica, que dura mais de 30 
dias, dor de barriga, barriga 
inchada, humor alterado, 
irritabilidade, apatia, perda de 
apetite, desnutrição, anemia, 
vômito, emagrecimento, atraso 
no crescimento, no caso de 
crianças e adolescentes. Em 
sua forma atípica, pode causar 
osteoporose, manchas nos dentes, 
dor ou inflamação nas juntas, 
artrite, intestino preso, ciclo 
menstrual irregular, esterilidade, 
abortos, problemas neurológicos, 
doença muscular, problemas 
psiquiátricos e aftas. Há ainda 
um tipo  dermatológica chamada 
de dermatite  herpetiforme ou 
DH. É uma doença de pele não 
contagiosa caracterizada por 
bolhas que coçam muito. Quando 
a pessoa apresentar algum 
sintoma, deve realizar exame de 
sangue específico, de sorologia 
para a doença celíaca.
Consulte sempre seu médico. 
Coma vida corrida de todos, muitas 
vezes somos obrigados a comer 
fora de casa. O desconhecimento 
da doença por parte dos donos 
de estabelecimentos como bares, 
restaurantes, hotéis, escolas, 
serviços de banquete, entre outros, 
pode colocar em risco a saúde do 
consumidor. Por isso, é importante 
a educação sobre a doença e o 
alerta dos consumidores com 

Divulgação

relação aos produtos consumidos.

ALIMENTOS 
PERMITIDOS NA 
DIETA LIVRE DE 

GLÚTEN:

CEREAIS: arroz, milho, painço, 
pseudocereais quinoa, amaranto, 
trigo sarraceno;
FARINHAS E FÉCULAS: 
farinha de arroz, amido de milho 
como “maizena”, fubá, farinha 
de mandioca, fécula de batata, 
farinha de soja, polvilho, araruta, 
flocos de arroz e milho;
MASSAS: feitas com as farinhas 
mencionadas;
VERDURAS, FRUTAS E 
LEGUMESLATICÍNIOS: leite, 
manteiga, queijos e derivados (se 
não houver intolerância à lactose) 
ou leite, manteiga e derivados sem 
lactose.
GORDURAS: óleos e azeites;
OVOSCARNES: bovina, suína, 
frango, peixes e frutos do mar;
GRÃOS: feijão, lentilha, grão de 
bico, ervilha e soja;
SEMENTES OLEAGINOSAS: 
nozes, amêndoas, amendoim, 
castanhas da Amazônia e caju, 
avelãs, macadamias, linhaça, 
gergelim, sementes de abóbora, etc. 
Como evitar o glúten e desfrutar 

a vida e suas delícias culinárias:- se 
você tem a doença, participe de 
grupos de apoio a celíacos;
Oriente seus familiares e amigos 
mais próximos sobre a doença e 
os cuidados com a dieta;
Verifique os lugares onde come 
e seus produtos e procure 
estabelecimentos confiáveis 
que possuam alimentos livres 
de glúten;- leia com cuidado os 
rótulos dos alimentos.  
Os produtos industrializados 
devem, pela Lei 10.674 de 2003, 
utilizar as expressões “contém” 
ou “não contém” impressas nas 
embalagens.
Não compre alimentos de 
composição desconhecida e, se 
necessário, ligue para o fabricante 
para esclarecer dúvidas antes de 
consumir o produto;
Lembre-se que a limpeza dos 
utensílios em sua casa é importante, 
para evitar contaminação de 
alimentos sem glúten com outros 
que contém a substância; 
Fique atento ao frequentar 
restaurantes e lanchonetes e peça 
as informações necessárias antes 
de consumir os alimentos;
Evite alimentos fritos, que podem 
ser contaminados através do 
óleo, utilizado para a fritura de 
alimentos que contém glúten;

Divulgação
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CANTINHO DO BICHO
Dicas de alimentação para seu pet

Quantidade, qualidade, periodicidade e 
outros alimentos “comuns” que fazem parte da 
dieta humana sendo inseridos na alimentação 
dos pets. Veja se você está cuidando correta-
mente da alimentação do seu animalzinho

Segundo a veterinária especialista em Nu-
trição Animal, Natália Cesaretto, a alimentação 
inadequada pode causar diversas patologias, 
como obesidade, doenças endócrinas, doen-
ças hematológicas, diabetes, neoplasias, entre 
outras.

A profissional explica que a anemia é uma 
patologia comum em pets, independente do 
porte do animal, sendo caracterizada pelo baixo 
número de glóbulos vermelhos no sangue, que 
são os responsáveis por carrear o oxigênio às 
células. “A anemia pode ser desencadeada por 
diversos fatores, como por exemplo: heredita-
riedade, infestação por ecto e endoparasitas 
(carrapatos, pulgas, vermes gastrointestinais), 
como também por deficiência nutricional. É de 
suma importância agir rápido nesses casos é a 
melhor forma e a palavra-chave é a prevenção”, 
informa.

Natália ainda pontua que fornecer sempre 
uma dieta balanceada é o ponto central para 
que a saúde dos pets esteja em dia. Além de 
prevenir infestação por carrapatos e pulgas, 
seguir um protocolo de desverminação, fazer 
check up hematológico (pelo menos uma vez 
ao ano), sempre seguindo a orientação de um 
profissional da área.

Cesaretto enfatiza que ofertar “comidas 
comuns” aos companheiros domésticos são 
sim prejudiciais. “Vários ingredientes que 
compõem a dieta humana são tóxicos aos cães, 
como por exemplo: a cebola. Hoje temos a 
‘alimentação natural’ (AN), que é uma dieta ba-
lanceada, composta por ingredientes naturais 

Saiba, por exemplo, quais as informações a se atentar na hora de comprar uma ração e tipos de alimentos que pode dar

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

(que podem ser fornecidos aos pets) e que são 
preparados de forma caseira para suprir todas 
as necessidades do animal. É muito importan-
te seguir as orientações de um Nutricionista 
Animal quando for aderir a este tipo de dieta”, 
pontua. 

Para saber a quantidade correta que seu pet 
deve consumir diariamente, a especialista diz 
que, o cálculo exato de alimento oferecido deve 
ser feito de acordo com o animal. “Devemos 
levar em consideração o tipo de alimento for-
necido, o porte do animal, a raça, a fase de vida, 
sexo, estilo de vida e temperamento. Quanto à 
frequência, devemos levar em consideração a 
faixa etária do animal e ela varia ao longo da 

Natália R. Cesaretto, 
Zootecnista e Nutri-
cionista Animal fala 
sobre o tema hoje

vida. Por exemplo, um filhote de 2/4 meses 
costuma-se recomendar fracionar a alimenta-
ção em até quatro vezes ao dia, de 4/8 meses, 
podemos reduzir a frequência para três vezes ao 
dia. Quando adulto, recomenda-se duas vezes 
ao dia. Desde que a quantidade e a qualidade 
do alimento supra as carências nutricionais.”

Outro fator de extrema importância é aten-
tar sempre para que não ocorra sobras, pois 
pode ocorrer a contaminação do alimento, 
atrair insetos e roedores e causar um dano a 
saúde do animal. “Não indicamos oferecer a 
dieta 1x ao dia apenas, pois pode ocasionar 
quadro de hipoglicemia, principalmente em 
filhotes. Fracionar é a melhor opção! Evite 

excessos, pois pode prejudicar a saúde do seu 
pet”, observa.

Compra da ração
NatáliaCesaretto, Zootecnista e Nutricio-

nista Animal, Mestre e Doutoranda em Estudo 
Animal explica: os cães e gatos são carnívoros. 
Logo, a proteína animal deve constituir a 
maior parte da sua dieta. Outros alimentos 
importantes são: gordura de boa qualidade, 
fontes de vitaminas, minerais e ácidos graxos 
essenciais. Quanto aos rótulos, não se iluda 
com embalagens bonitas, procure sempre 
interpretar os dizeres declarados ao invés das 
imagens. A lista de ingredientes é a parte mais 
importante de um rótulo para saber sobre 
a qualidade do produto. Lembre-se sempre 
que os pets são carnívoros estritos (gatos) 
e carnívoros oportunistas (cães), então em 
uma ração de boa qualidade o PRIMEIRO 
ingrediente deve ser uma “proteína” e não 
um “subproduto” dela (ex: carne de frango ao 
invés de farinha de vísceras). Fuja de conser-
vantes (ex: BHT e BHA), fuja de glúten, soja, 
milho, açúcares, corantes, palatabilizantes e 
flavorizantes.

Nas rações, busque pela presença de grãos 
e cereais integrais, como o arroz, trigo, aveia, 
ervilhas. Os farelos utilizados são refinados e 
não possuem valor nutritivo significante, por 
isso devem ser evitados. Verifique sempre os 
níveis de garantia, eles indicam em porcenta-
gem a proporção dos “grupos” de ingredien-
tes que compõem o produto. Cuidado com 
excesso de carboidratos! As rações devem ser 
fiscalizadas e conter nos rótulos o registro no 
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento), pois este órgão fiscaliza a 
qualidade do produto. Em caso de dúvidas, 
procure sempre um profissional da área, pois 
a nutrição é quem garante a saúde e a longe-
vidade do seu melhor amigo.

Arquivo PESSOAL


