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EM DOIS MESES

Operação Sufoco detém 221 pessoas 
e recupera 28 veículos em Rio Preto
No estado, ela reduziu em 20% o roubo de celulares e em 30% o de veículos

ÀS 20H

Tem Oswaldo 
Montenegro 
neste domingo 
no teatro
O cantor Oswaldo Mon-
tenegro se apresenta hoje 
no Teatro Paulo Moura 
em São José do Rio Preto, 
a partir das 20 horas. Com 
abertura dos portões às 19 
horas, o público presen-
te poderá curtir um dos 
maiores cantores e com-
positores do país em uma 
apresentação totalmente 
intimista. CULTURA  Pág.6

NA BÉLGICA

Maior fábrica 
de chocolate do 
mundo para por 
pane sanitária

BARULHO 
DAS MOTOS
De autoria do vereador Robson 
Ricci, projeto vetado pelo Exe-
cutivo  que multa motos baru-
lhentas será analisado pela Câ-
mara amanhã. POLÍTICA Pág .3

CULTURA Pág.6

Tarcísio encontra empresários  amanhã
O ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vem a 
Rio Preto na segunda-feira, 4, para encontro com empresários da região. Tarcísio retorna à cidade após três meses. 
Em abril ele foi recebido com pompa em Rio Preto onde participou de grande evento do partido Republicanos, no Ipê 
Park Hotel, com o objetivo de fortalecer seu nome na disputa ao Palácio dos Bandeirantes. POLÍTICA Pág.3

Em 2 meses de atuação, a Operação Sufoco, da Polícia 
Militar, que começou dia 4 de maio para combater os cri-
mes patrimoniais, deteve 221 pessoas e vistoriou de 8.349 
veículos, sendo 2.612 motocicletas. Foram apreendidos 141 
veículos, a maioria (105) motos, e recuperados um total 
de 28 veículos que haviam sido roubados ou furtados. A 
operação segue em andamento. CIDADES Pág.5

O ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vem a Rio Preto amanhã

Oswaldo Montenegro se apresenta neste domingo no Teatro Paulo Moura

EXPANSÃO

Mercado de 
criptomoedas 
ganha adeptos
na cidade

RIO PRETO

Casos de 
dengue caem 
entre maio 
e junho

Murillo Campos, Gerente 
de Desenvolvimento e Ne-
gócios & Marketing, é um 
investidor em criptomoedas 
desde 2019. Segundo ele, 
é um ramo promissor que 
tem gerado bons ganhos. Se-
gundo Alessandro Queiroz 
consultor de criptoativos, a 
moeda Bitcoin foi inventada 
em 2008 por uma pessoa ou 
grupo desconhecido usando 
o nome Satoshi Nakamoto. 
 CIDADES  Pág.5

Os números de infecção por 
dengue diminuem no mês 
de junho. Em maio foram 
registrados 2.376 casos e 
outros 332 em investigação. 
Em junho, são 60 positiva-
dos e 378 que continuam 
sendo investigados. Nos 
primeiros seis meses do ano, 
Rio Preto registrou 13.257 
casos de dengue, segundo 
boletim da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. 
CIDADES Pág.5

MIRASSOL EM CAMPO
Depois de duas semanas sem jogar por conta de uma partida 
adiada, o Mirassol volta a entrar em campo no Maião neste 
domingo, às 16h, contra o Atlético-CE. O duelo marca o 
confronto entre o líder da Série C do Campeonato Brasileiro 
com o lanterna. ESPORTES Pág.6

HOJE

VIOLÊNCIA

Homem é morto 
na porta de 
casa e ladrões 
levam carro
CIDADES Pág.4

VEÍCULO

Vendedora 
desconfia de 
cliente e evita 
perder R$ 25 mil
CIDADES  Pág.4

Ana Paula Amorim

Leo Roveroni/Agência Mirassol 

Raphael Ferrari

Divulgação
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Agro é mais que Pop!

Erros de avaliação pare-
cem ser as únicas certezas na 
guerra da Ucrânia. E para os 
dois lados. A Rússia imagi-
nou que seria uma “opera-
ção” rápida e indolor invadir 
o vizinho e que, portanto, 
bastariam tropas formadas 
por conscritos inexperientes 
para alcançar objetivos “bem 
amplos”. O ocidente reagiu 
imaginando que o “bolso” 
resolveria a questão também 
rapidamente e que “duras” 
sanções, financeiras e econô-
micas, fariam as tropas russas 
voltarem urgente para casa. 
A realidade se incumbiu de 
exibir o tamanho do engano. 

O complicado é que os 
erros de avaliação parecem 
que continuam. A reunião do 
G7, grupo das sete economias 
mais ricas do mundo, desde 
domingo na Alemanha, su-
geriu novas sanções que per-

Na Ucrânia, o duplo “direito de errar”
Leonardo Trevisan A reunião do G7, grupo das sete economias 

mais ricas do mundo, desde domingo na 
Alemanha, sugeriu novas sanções que
permanecem longe da realidade

manecem longe da realidade. A 
proposta apresentada pelo pre-
sidente Biden, por exemplo, é a 
de banir a Rússia do comércio 
internacional de ouro. Motivo: 
Moscou é um player importan-
te nesse negócio, vende algo 
em torno de US$15 bilhões/
ano e é o terceiro maior pro-
dutor do mundo. 

Na visão americana essa 
punição atingiria duramente 
a economia russa. Porém, ouro 
é “reserva de valor” e, em mo-
mento de ciclo recessivo, não 
faltarão compradores para esse 
metal. A possibilidade de que o 
preço do ouro suba ainda mais 
é alta. Ou seja, a Rússia repeti-
rá o que já aconteceu com o pe-
tróleo: acumulará ainda mais 

reservas em moeda forte com a 
venda desse ‘commodity’. 

As novas sanções em re-
lação ao petróleo também 
podem repetir o erro anterior: 
provocar maior alta de preço. 
O Instituto de Finanças Inter-
nacionais de Berlim avaliou 
que entre fevereiro e maio a 
Rússia deste ano acumulou 
U$ 110 bilhões com a alta do 
preço do petróleo. E não falta-
ram compradores: só a Índia 
aumentou em 700 mil barris 
diários a compra do óleo russo. 

A China avançou em mais 
de um milhão em meio\dia. 
Muitas potências médias asi-
áticas seguiram o mesmo ca-
minho. Ou seja, não faltou 
freguês para o produto russo. 

Em compensação, a economia 
europeia foi duramente atingi-
da pela impressionante subida 
do custo da energia. 

Os erros repetidos parecem 
não ser só do lado ocidental.

Em plena reunião do G7, 
no belo castelo de Elmau, na 
Baviera alemã, a artilharia 
russa voltou a atingir Kiev 
sinalizando que não pretende 
só o domínio do Donbass, no 
leste da Ucrânia, próxima de 
suas fronteiras. E, sim, avançar 
na direção do Norte. Ato con-
tínuo, não sobrou alternativa 
ao Ocidente do que prometer 
mais armas à Ucrânia. E, dei-
xar a paz ainda mais longe.

*Leonardo Trevisan é 
professor de economia e 
relações internacionais 
na ESPM. Mestre em His-
tória Econômica, doutor 
em Ciência Política e pós-
-doutor em Economia do 
Trabalho.

Mesmo sendo injus-
tamente tratado como a 
“Geni” brasileira, o agro 
continua liderando o Brasil 
rumo a um novo padrão 
de desenvolvimento, em 
que a sustentabilidade 
ambiental, coordenada 
com a melhoria de índi-
ces sociais, serve como 
parâmetro mundial de 
prosperidade e de trabalho 
decente e justo. 

Claro que ainda existem 
enormes avanços a serem 
construídos, mas é um dos 
setores em que o Brasil 
atua enquanto líder mun-
dial na implementação das 
melhores práticas ambien-
tais, sociais e de governan-
ça, também conhecidas 
como coluna “ESG”. 

Criminosos há, entre-
tanto, travestidos de pro-
dutores rurais, que destro-
em a Natureza e violentam 
os povos e saberes tradi-
cionais. Buscam o lucro 
do extrativismo e da espe-
culação fundiária, criando 
ínfimas cabeças de gado e 
plantando poucos pés de 
alguma cultura para justifi-
carem a irregular titulação 
fundiária. Esses bandidos 
devem ser severamente 
responsabilizados. 

O agronegócio brasilei-
ro difere diametralmente 
dessa barbárie, buscando 
o desenvolvimento de me-
canismos transparentes de 
governança que combatam 
esse tipo de criminalida-
de privada que só existe 
enquanto cultivada sob o 
manto da corrupção pú-
blica. 

Por isso, posturas da-
nosas são combatidas 
diuturnamente - como 
reconhecido no painel “Ac-
celerating a just rural tran-
sition to sustainable agri-
culture”, na COP-26 -, com 
ações de reflorestamento e 
preservação coordenadas 
com práticas produtivas 
agropecuárias. A verdade 
é que o agro nacional é 
exemplo de postura ESG 
para o mundo, como refe-
rido no painel citado. 

O agro brasileiro é res-
ponsável pela preserva-
ção de 33,2% das áreas 
ambientais no país. Os 
dados são resultado de 
um novo estudo divulgado 
pela Embrapa Territorial 
que mostrou que cerca de 
1/3 das áreas protegidas no 
país estão dentro das pro-
priedades rurais. O estudo 
analisou quase 6 milhões 
de estabelecimentos, por 
meio de dados do Censo 
Agropecuário e do Siste-
ma Nacional do Cadastro 
Ambiental Rural (Sicar), e 
concluiu que os produtores 
preservam 282,8 milhões 
de hectares. 

Outro dado relevan-
te mostra que, em mé-
dia, 49,4% das áreas das 
propriedades estão sendo 
utilizadas para ativida-
de agropecuária, ou seja, 
praticamente metade fica 
preservada. Ao todo, o 
estudo da Embrapa indica 
que o Brasil possui mais de 
66% de áreas protegidas e 
preservadas. 

Ainda, a produtividade 
do agro brasileiro, segun-
do relatório do “Econo-
mic Research Service”, 
órgão do Departamento 
de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA), foi a que 
mais cresceu no século 21, 
perfazendo índices de cres-

Junho é o mês em que 
temos a oportunidade de am-
pliar a conscientização sobre 
a doença falciforme, uma das 
enfermidades hereditárias 
mais comuns no mundo, ca-
racterizada pela alteração das 
células vermelhas do sangue, 
tornando-as parecidas com 
uma foice, daí o nome da 
doença. Essas células têm 
a sua membrana alterada e 
rompem-se mais facilmente, 
causando a anemia.

Originária do Continen-
te Africano, também pode 
ser encontrada em outras 
regiões como as Américas, 
Arábia Saudita, Índia, Europa 
(região do Mediterrâneo) e 
Oriente Médio. A doença fal-
ciforme constitui um grupo de 
doenças e agravos relevantes 
também no Brasil, por conta 
da grande presença de popu-
lação afrodescendente. A tria-
gem neonatal, o famoso teste 

ARTIGO
ARTIGO

ARTIGO

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Dra. Marimilia Pita

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

Precisamos lançar um olhar aos sinais 
negligenciados da doença falciforme

cimento médio de 3,18% 
ao ano. 

Reflexo dessa melhoria 
produtiva é a otimização no 
uso de defensivos agrícolas. 
Pesquisa recente, divulgada 
em evento organizado pela 
FAO/ONU, EMBRAPA, 
ABAG e ANDEF, mostra 
que o Brasil é um dos países 
com alta produção agrícola 
que menos utiliza quími-
cos, proporcionalmente à 
sua produção. Além disso, 
há melhor aplicação de 
moléculas cada vez mais 
adequadas à cultura, ge-
rando menores passivos 
ambientais e sociais. 

O aumento de produti-
vidade reflete-se, outros-
sim, na vida do trabalhador 
rural. Dados recentes do 
IBGE (Síntese de indica-
dores sociais: uma análise 
das condições de vida da 
população brasileira: 2021 
/ IBGE) mostram que hou-
ve melhora consistente nos 
indicadores sociais desses 
trabalhadores. 

Além disso, o Brasil, 
signatário recente das Dis-
cussões Estruturadas de 
Comércio e Sustentabili-
dade Ambiental - iniciativa 
da Organização Mundial 
do Comércio (OMC) -, tem 
buscado alternativas para 
liberalizar o comércio agro-
pecuário, eliminando subsí-
dios e impulsionando uma 
agenda de sustentabilidade. 
O protecionismo, muitas 
vezes implementado como 
barreira fitossanitária aos 
produtos brasileiros, gera 
maior distorção e insus-
tentabilidade, na medida 
em que impede produtos 
brasileiros (mais “limpos”) 
de atingirem mercados, 
incentivando práticas sub-
sidiadas insustentáveis e 
predatórias. 

Em resumo, enquanto o 
agro nacional é ambiental-
mente adequado e social-
mente justo, pautando-se 
pelas melhores práticas 
que visam ao aumento da 
dignidade do trabalho, 
o agro pouco produtivo, 
que necessita de proteção, 
costuma se pautar pelo vi-
lipêndio ao meio ambiente 
e pela exploração da mão-
-de-obra.

Entretanto, a Políti-
ca Nacional de Inovação, 
(Decreto nº 10.534, de 
28/10/2020), que deveria 
balizar a elaboração de 
políticas públicas referen-
tes à Ciência, Tecnologia 
e Inovação (CT&I) padece 
de recursos orçamentários 
para sua efetivação. 

O agro, ainda que seja 
extremamente produtivo 
e sustentável, necessita 
da existência de políticas 
públicas que incentivem a 
adição de maior valor agre-
gado a seus produtos. Dessa 
maneira, a competitividade 
agropecuária brasileira, já 
grande, tenderá a um cres-
cimento ainda maior. 

Portanto, para que o 
agro continue sendo, cada 
vez mais, o motor “ESG” 
do Brasil, é necessária uma 
melhoria institucional que 
valorize a produtividade 
agropastoril de maneira 
mais inovadora e tecno-
lógica. 

Hoje, o Agro é Justiça, 
Inclusão e Sustentabilida-
de, e reúne potencialidade 
para ser muito mais!

 
*André Naves é De-

fensor Público Federal, 
especialista em Direi-
tos Humanos e Sociais. 
Escritor, professor e 
palestrante .

do pezinho, é o primeiro passo 
para o diagnóstico da doença 
falciforme, porém o diagnós-
tico definitivo só ocorre após 
os 6 meses de idade.

Calcula-se mais de 70 mil 
brasileiros convivendo atual-
mente com a doença e muitos 
mais com o traço falciforme, ou 
seja, pessoas que não desen-
volvem a doença, mas podem 
transmitir o gene para as pró-
ximas gerações.

Mesmo em um país marca-
do pela miscigenação, como é 
o caso do Brasil, ainda persiste 
o estigma de que essa condição 
ocorra apenas em pessoas da 
raça negra, o que não procede, 
uma vez que temos muitos 
pacientes fenotipicamente 
brancos vivendo com esta pa-
tologia. Neste ponto, o racismo 
estrutural contribui para a 
piora da não aceitação.

Por outro lado, pelo nosso 
próprio histórico, a doença é 
encontrada principalmente 
entre os indivíduos economi-
camente menos assistidos, o 
que liga a doença à pobreza e 
às populações que vivem em 
condições de maior vulnera-
bilidade social.

A doença falciforme é mar-
cada por uma alta mortalidade 
e por sintomas que trazem 
perda de qualidade de vida. As 
pessoas que vivem com DF vi-
vem em média somente até aos 

32 anos de idade, cerca de 40 
anos a menos do que a popula-
ção em geral e têm a qualidade 
de vida mais impactada que o 
paciente com câncer. Durante 
os episódios de dor aguda, 
os pacientes não conseguem 
trabalhar ou estudar, o que 
causa inúmeras hospitaliza-
ções, inclusive em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI).

Todo esse contexto de hos-
pitalização, mortalidade e 
pouca qualidade de vida, traz 
um grande impacto para a so-
ciedade brasileira. Estima-se 
que o custo da DF para o país 
anualmente ultrapasse R$ 1,5 
bilhão.

Como especialista que atua 
há anos na defesa dos direitos 
das pessoas com doença falci-
forme, entendo ser essencial 
chamar a atenção sobre os 
sinais invisíveis dessa doença, 
que é sistêmica e pode causar 
danos em diversos órgãos. A 
falta de empatia e o desconhe-
cimento sobre a gravidade da 
doença provoca danos ainda 
mais severos que os próprios 
sintomas.

O efeito disso, é que as ma-
nifestações de transtornos psi-
cológicos e emocionais, como a 
baixa autoestima, se tornaram 
uma característica comum 
desses pacientes, impactando 
negativamente na evolução da 
própria doença. Diante deste 

cenário, trabalhar em prol de 
políticas públicas que ampliem 
o acesso aos tratamentos que 
trazem consequente melhora 
da qualidade de vida dos pa-
cientes com doença falciforme 
é mais que essencial, é urgente.

Dia 19 de junho marca o 
Dia Mundial de Conscienti-
zação sobre a Doença Falci-
forme. Como presidente da 
ONG Lua Vermelha (www.
aluavermelha.org) que apoia 
estes pacientes, apoiamos  a 
campanha  #EuSinto, com o 
intuito de comunicar e cons-
cientizar a população em ge-
ral  sobre a doença falciforme 
e consequentemente, chamar 
a atenção daqueles  que  são 
responsáveis pelas decisões na 
área da saúde neste país, para 
que se conscientizem  sobre 
os desafios e preconceitos 
vividos pelas pessoas com a 
enfermidade, uma doença de-
vastadora, que não tem sinais 
aparentes e, por isso, é negli-
genciada. Mais do que nunca, 
precisamos tornar essas dores 
visíveis.

*Marimilia Pita é médi-
ca hematologista-pediátri-
ca do Hospital Samaritano 
de São Paulo, idealizadora 
do projeto Lua Vermelha 
e fundadora do Comitê de 
Pediatria da ABHH (Socie-
dade Brasileira de Hema-
tologia e Hemoterapia), 
com especialização no St. 
Jude Children’s Research 
Hospital (Memphis, Ten-
nessee).



O ex-ministro da Infra-
estrutura e pré-candidato ao 
governo de São Paulo, Tarcí-
sio de Freitas (Republicanos), 
vem a Rio Preto na segunda-
-feira, 4, para encontro com 
empresários da região. 

Tarcísio retorna à cidade 
após três meses. Em abril ele 
foi recebido com pompa em 
Rio Preto onde participou 
de grande evento do partido 
Republicanos, no Ipê Park 
Hotel, com o objetivo de for-
talecer seu nome na disputa 
ao Palácio dos Bandeirantes. 

Desta vez Tarcísio será 
recebido por empresários 
no auditório do Centro das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Ciesp), a partir das 17 
horas. É mais uma tentativa 
de se aproximar do eleitorado 
do interior em uma região es-
trategicamente dominada há 
anos pelo PSDB do governa-
dor Rodrigo Garcia, também 
pré-candidato ao governo do 
Estado. 

“A presença constante 
do Tarcísio em Rio Preto 
demonstra a importância 
que ele dá à cidade e à região 
neste processo político. A 
conversa com empresários 
tem acontecido com frequ-
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Política Golpe do IOF
Cobrado sobre operações de crédito, o 
IOF está sendo usado por criminosos para 
enganar tomadores de empréstimos. 

Gastos de campanha
O TSE aprovou o IPCA como critério 
principal para o cálculo dos limites de 
gastos de campanha nas Eleições

Os vereadores de Rio Preto 
vão analisar o veto do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) aplicado 
ao projeto que proíbe motoci-
cletas de utilizar escapamentos 
que emitam ruídos acima de 
90 decibéis perturbando o 
sossego público. A proposta 
foi aprovada na sessão do dia 
17 do mês passado, na Câmara 
Municipal. O veto consta na 
pauta de votações da sessão de 
terça-feira, 5. 

De autoria do vereador 
Robson Ricci (Republicanos), 
o projeto insere um novo artigo 
em lei de janeiro de 2021 que 
trata sobre o código de postu-
ras municipais e as medidas 
de polícia administrativa que 
competem a Prefeitura, no 
caso a emissão sonora nos 
espaços públicos. Consta no 
projeto que a multa prevista, 
segundo o Código de Posturas, 
seria de 20 UFM, o equivalente 
a R$ 1.205,80. 

Edinho afirmou na justifi-
cativa do veto que a lei invade 
a competência administrativa 
da União e, por isso, o projeto 
de lei é inconstitucional. “A 

Veto a projeto de multa a motos 
barulhentas será analisado

AMANHÃ

União é detentora da compe-
tência privativa para legislar 
acercada matéria de trânsito 
e transporte, não cabendo 
aos municípios, em razão de 
interesse local, editar leis que 
estabeleçam regras de conduta 
no trânsito, como no caso, de-
vendo, portanto, ser declarado 
inconstitucional o projeto de 
lei em comento, pois resta 
clara ofensa ao disposto na 
Constituição Federal.” 

O prefeito ainda citou vá-
rias leis do tipo que foram 
declaradas inconstitucionais 
pelo Tribunal de Justiça de São 
Paulo e o próprio Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Edinho 
também lembra que a lei in-

terfere na questão financeira. 
“Relevante frisar que além 

da inconstitucionalidade ma-
terial supra apontada, há ní-
tida violação ao disposto no 
artigo 113 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitó-
rias – ADCT da Constituição 
Federal, incluído pela Emenda 
Constitucional nº 95, de 2016, 
uma vez que inexiste no Proje-
to de Lei em análise a devida 
estimativa do seu impacto or-
çamentário e financeiro”, diz. 

O autor, Robson Ricci, 
destacou que a intenção não 
é penalizar quem segue o que 
determina o Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB) – que já 
regulamenta o assunto – mas 

A multa prevista, segun-
do o Código de Posturas, 
seria de 20 UFM, o 
equivalente 
a R$ 1.205,80.

VOTAÇÃO FINAL

Ônibus grátis para mulher 
agredida pode virar lei

Veto a projeto que pune com multa motos barulhentas será analisado

Projeto concede ônibus gratuito para mulheres agredidas

Projeto de lei que prevê a 
isenção temporária do paga-
mento da tarifa do transporte 
coletivo às mulheres vítimas 
de violência em Rio Preto será 
analisado novamente, agora 
em segunda votação, quanto 
o mérito. 

Apresentado pela verea-
dora Jéssica Oliveira (Psol) 
que ocupou a cadeira no Le-
gislativo durante o mês de 
março, em substituição ao 
vereador João Paulo Rillo 
(Psol), o projeto estabelece 
que terá o direito a isenção a 
mulher vítima de violência a 
quem seja concedida medida 
protetiva, conforme disposto 
no artigo 18, da Lei Federal nº 
11.340/2006, conhecida como 
Lei Maria da Penha. 

A proposta especifica ainda 
que a isenção momentânea 
poderá ser concedida a mulher 

“que esteja em processo de 
acompanhamento em espaços 
especializados de atendimento 
à mulher, previstos pela mes-
ma lei federal, isto para que 
estas vítimas tenham acesso 
facilitado aos órgãos de pro-
teção, às delegacias, ao judi-
ciário, à fuga do ambiente que 
ocasionalmente possa dividir 
com o agressor e afins.” 

Caberá à Secretaria Muni-
cipal de Direitos Humanos o 
cadastramento da mulher víti-
ma de violência que necessite 
da gratuidade no sistema de 
transporte instituída por esta 
lei.  “O prazo do benefício insti-
tuído por esta Lei terá duração 
mínima de 1 ano, podendo ser 
prorrogado por igual prazo em 
conformidade com a duração 
das medidas protetivas e de 
acompanhamento. A gratuida-
de será concedida em todos os 
dias e horários da semana, sem 
limitação diária de viagens”, 
estabelece.

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael Ferrari

Tarcísio Freitas vem a Rio Preto 
para encontro com empresários

NESTA 2ª FEIRA

Desta vez Tarcísio
será recebido por
empresários no
auditório do CIESP

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

ência, e eu tenho feito parte 
da maioria delas, e serve para 
que Tarcísio possa apresentar 
suas ideias para o setor pro-
dutivo”, afirma o presidente 
municipal do Republicanos, 
Diego Polachini. 

Pesquisa
Pesquisa do instituto Data-

folha divulgada na quinta-fei-
ra, 30, pelo jornal “Folha de 
S.Paulo” revela os índices de 
intenção de voto para o cargo 

de governador de São Paulo. 
O pré-candidato do PT, Fer-
nando Haddad, lidera a dis-
puta com 28% das intenções 
de voto, seguido por Márcio 
França (PSB) com 16%, Tar-
císio Freitas (Republicanos) 
12% e Rodrigo Garcia (PSDB) 
com 10%. 

Rompimento
Segundo o presidente local 

do Republicanos a vitória de 
Tarcísio seria o rompimento 

O ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vem a Rio Preto

de quase 30 anos de governo 
do PSDB e o impedimento da 
chegada do PT. 

“Ele destaca sempre que 
São Paulo é a locomotiva do 
Brasil, mas que vem perdendo 
força e tração sobretudo no 
desenvolvimento econômico. 
Queremos um novo condutor 
que possa romper com os 28 
anos de PSDB e impedir a 
chegada do PT ao governo. 
Este condutor é Tarcísio de 
Freitas”, diz Diego Polachini.

Cada partido 
de federação 
tem de cumprir 
cota feminina

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) reafirmou 
esta semana que o percen-
tual mínimo de 30% de 
candidaturas femininas 
nas eleições proporcio-
nais deve ser cumprido 
de modo independente 
por cada agremiação de 
uma mesma federação 
partidária. 

O TSE julgou uma con-
sulta feita pela federação 
composta por PT, PCdoB 
e PV. Os partidos questio-
naram se o percentual de 
30% poderia ser cumpri-
do pela federação como 
um todo, sem que cada 
sigla cumprisse a regra 
individualmente. 

Pela resposta aprova-
da de forma unânime pelo 
plenário do TSE, tal ques-
tão já havia sido respondi-
da em resolução aprovada 
em dezembro, na qual 
consta expressamente que 
na “eleição proporcional, 
o percentual mínimo de 
candidaturas por gêne-
ro deverá ser atendido 
tanto globalmente, na 
lista da federação, quan-
to por cada partido, nas 
indicações que fizer para 
compor a lista”. “Se fosse 
apenas a federação, terí-
amos a possibilidade de 
esvaziamento, uma fraude 
um pouco informal de 
não se dar cumprimento 
a uma ação afirmativa”, 
disse Cármen Lúcia.

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

impor restrição aos motociclis-
tas que promovem alterações 
nos escapamentos das motos 
para que produzam sons em 
níveis elevados. 

“Uma vez que esta lei já 
existe, está presente no Có-
digo de Trânsito, mas vem 
incorporar ainda mais. Quanto 
mais vem para reforçá-la, mais 
respeito teremos por parte 
daqueles que não se conscien-
tizam. Quem irá fiscalizar? 
A fiscalização já existe, mas 
abre margem para ainda mais 
ter uma fiscalização rigorosa”, 
destacou da Tribuna da Câ-
mara o autor. Os vereadores 
podem ainda derrubar o veto 
ou não de Edinho. 

Raphael FERRARI

Tarcísio retorna à 
cidade após três 
meses. . Em abril 
ele foi recebido com 
pompa em Rio Preto 
onde participou de 
grande evento do 
Republicanos

Fabio Carvalho

D
ivulgação
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CIDADES Segurança
A taxa de homicídios de mulheres no 
Estado é 2,4 vezes menor que a média 
nacional, segundo Anuário

Em Praia Grande
Aproveitando seus últimos dias de 
férias no Brasil, Neymar  passou algu-
mas horas visitando o INJR

Em nota divulgada na ma-
nhã deste sábado, 2, a Prefei-
tura de Rio Preto, por meio da 
Secretaria de Saúde, alerta que 
desconhecidos estão “entrando 
em contato com familiares de 
pacientes internados nas UPAs 
e pedindo depósito por PIX 
para realização de exames”. 

GOLPE

Saúde alerta para pedido 
de dinheiro em UPAs

DROGAS

Traficante sai do Júpiter Olímpico, 
vê viatura, é perseguido e preso

O alerta para o golpe de 
estelionato foi emitido pela 
assessoria da prefeitura

“A prática não existe na 
rede pública e trata-se de um 
golpe. Caso familiares recebam 
esse tipo de ligação a orien-
tação é para que procurem 
a Polícia ou comuniquem a 
gerência da unidade”, informa 
o comunicado.

Guardas civis municipais 
patrulhavam por volta das 
21h30 desta sexta-feira, 1, 
as imediações do Júpiter 
Olímpico, local conhecido 
pela compra e venda de dro-
gas, quando um jovem, de 19 
anos, trombou na viatura e 
ao perceber que era um car-
ro da GCM se assustou e saiu 

correndo, sendo perseguido e 
detido. Ele acabou preso em 
flagrante por tráfico. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, com o acusado fo-
ram apreendidos um celular e 
R$ 93. 
Um saquinho, contendo 32 
porções de cocaína e cinco 
porções de maconha, que 
havia sido dispensado pelo 
suspeito durante a tentativa 

de fuga, foi confiscado pelos 
guardas. 
Como resistiu à prisão, o au-
tuado foi algemado. Na de-
legacia de plantão, foi des-
coberto que o rapaz já havia 
sido preso em flagrante neste 
ano. 
Após ser indiciado, ele foi 
encaminhado à carceragem 
rio-pretense, onde aguardará 
audiência de custódia.

Bandidos pedem dinheiro para usuários de UPAs e Saúde alerta 

Traficante sai do Júpiter Olímpico, tromba em viatura, é perseguido e preso

A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga um homicídio ocorri-
do às 20h16 desta sexta-feira, 
1, no Vale do Sol, em que a 
vítima foi executada com um 
tiro e teve o carro roubado. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, Evandro Marques da 
Silva, de 45 anos, lavava o seu 
Hyundai Santa Fe na frente da 
residência quando foi baleado. 

Para a Polícia Militar, sua 
mulher, de 51 anos, disse que 
saiu para a rua após ouvir o 
disparo de arma de fogo e o 
barulho do carro arrancando, 
encontrando o marido caído 
em decúbito dorsal, com o 
nariz sangrando e sangue ao 
seu lado. 

Vizinhos próximos também 
fizeram o mesmo relato e os 
pms não localizaram nenhuma 
testemunha do crime. 

Rio-pretense é morto com tiro e 
tem carro roubado na porta de casa

LATROCÍNIO

Médico socorrista cons-
tatou o óbito e que o corpo 
apresentava uma perfuração 
embaixo de um antebraço, ten-
do o projétil saído pelas costas. 

Peritos da Polícia Técnica 
estiveram no local e a Deic foi 
comunicada do assassinato. 

O cadáver foi levado para 
autópsia no IML.

Estrada
 Na manhã desta sexta-feira, 

1, um motociclista ficou ferido 
após bater contra uma placa de 
sinalização no km 396 da Ro-
dovia Washington Luís, próxi-
mo ao município de Catiguá. 
 
De acordo com a Polícia Ro-
doviária Estadual (PRE), com 

o impacto da batida a víti-
ma  sofreu ferimentos graves 
em uma das pernas e foi en-
caminhado para um hospital 
da região. Ainda segundo a 
Polícia Rodoviária Estadual, o 
garupa não sofreu ferimentos. 
As causas do acidente ain-
da deverão ser investigadas. 

Sua mulher, de 51 anos, 
disse que saiu para a rua 
após ouvir o disparo de 
arma de fogo e o barulho 
do carro arrancando

Rio-pretense é morto com um tiro e carro é roubado; polícia investiga

PRF flagra 
caminhão 
com chassi 
adulterado

Durante fiscalização 
de rotina no quilômetro 
63 da BR-153, em Rio 
Preto, por volta das 16h15 
desta sexta-feira, 1, poli-
ciais rodoviários federais 
flagraram um caminhão 
trator com o chassi adul-
terado e a cabine original 
pintada de outra cor. 

Além disso, o docu-
mento apresentado pelo 
condutor, de 47 anos, 
as placas e plaquetas de 
identificação pertencem a 
outro veículo, de mesma 
marca e modelo, mas que 
está sinistrado e parado 
no Estado de Goiás. 

Para a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), o 
caminhoneiro alegou que 
a Scania T112 está com 
busca e apreensão por 
falta de pagamento de 
parcelas e para não per-
dê-la fez a fraude. 

O veículo foi apreen-
dido e encaminhado ao 
pátio de Cedral. O moto-
rista foi ouvido e liberado  
e será investigado.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Vendedora desconfia de cliente e evita golpe
Uma golpista teve os seus 

planos frustrados após a ven-
dedora de uma garagem de 
veículos, na Vila Angélica, em 
Rio Preto, desconfiar e entrar 
em contato com o cliente cuja 
proposta de financiamento 
havia sido aprovada em seu 
nome. A tentativa de estelio-
nato ocorreu entre os dias 22 
e 24 de junho, mas o boletim 
de ocorrência foi registrado na 

Central de Flagrantes na noite 
desta sexta-feira, 1. Segundo a 
jovem, de 28 anos, uma des-
conhecida entrou em contato 
pelo WhatsApp dizendo que 
estava interessada em um 
dos automóveis da revenda. 
Ela enviou uma fotografia da 
CNH de um rapaz, de 23 anos, 
alegando que era seu sobrinho. 

Durante a negociação, 
foi aprovada uma propos-

VEÍCULO

Após furtar 
moto, ladrão 
bate em muro 
e vai preso

Uma Honda Biz 125, 
zero quilômetro, avaliada 
em R$ 18,9 mil, foi fur-
tada do estacionamento 
de um supermercado, no 
Dom Lafayete, na Região 
Norte de Rio Preto, na 
noite desta sexta-feira, 1, 
e o ladrão acabou preso 
em flagrante pela PM, 
meia hora depois, ao fa-
zer uma curva e bater o 
veículo em um muro na 
avenida Antônio Antunes 
Júnior.

Ao ser detido, o acu-
sado negou ter furtado 
a motocicleta, alegan-
do que comprou de um 
desconhecido, no bairro 
Renascer, por R$ 200 e 
mais porções de drogas.

Na delegacia, foi cons-
tatado que o suspeito tem 
antecedentes criminais 
por furto. A prisão foi 
convertida em preventiva 
e o indiciado levado para 
a carceragem rio-preten-
se, onde ficou à disposi-
ção do judiciário.

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO
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Ladrão furta 
loja num dia 
e ao tentar de 
novo é preso 

Um homem, de 41 
anos, foi preso em flagran-
te pela PM de Rio Preto, às 
10h30 desta sexta-feira, 
1, após tentar furtar pelo 
segundo dia seguido a loja 
da Havan. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o acusado es-
tava sendo perseguido por 
um funcionário quando 
uma viatura que patrulha-
va a região viu os dois na 
avenida José Munia e deu 
ordem de parada. 

O criminoso desobede-
ceu e tentou se esconder 
no estacionamento de um 
shopping nas imediações, 
mas acabou sendo detido. 

Com ele foram apreen-
didas uma mochila e duas 
esmerilhadeiras. Para os 
policiais militares, o sus-
peito confessou que havia 
furtado o mesmo estabe-
lecimento comercial na 
véspera. 

No Plantão, o indicia-
do teve a prisão confirma-
da e foi transferido para a 
carceragem.

Da REDAÇÃO

ta de financiamento para o 
rio-pretense no valor de R$ 
25.682,58, no valor integral 
do carro e com parcelas de R$ 
789,53.  Como a estelionatária 
não colocou o suposto compra-
dor para tratar diretamente 
com a funcionária, ela suspei-
tou de que algo estava errado e 
conseguiu o telefone do rapaz, 
que negou ter solicitado o fi-
nanciamento. 

Durante a negocia-
ção, foi aprovada 
uma proposta de 
financiamento 
para o rio-preten-
se no valor de R$ 
25.682,58

Divulgação
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Em 2 meses de atuação, a Ope-
ração Sufoco, da Polícia Mili-
tar, que começou dia 4 de maio 
para combater os crimes pa-
trimoniais, deteve 221 pessoas 
e vistoriou de 8.349 veículos, 
sendo 2.612 motocicletas. Fo-
ram apreendidos 141 veículos, 
a maioria (105) motos, e recu-
perados um total de 28 veículos 
que haviam sido roubados ou 
furtados. A operação segue em 
andamento. 
No estado, ela reduziu em 20% 
o roubo de celulares e em 30% 
o de veículos. Aumentou em 
70% a apreensão de celulares 
roubados. A Secretaria Esta-
dual de Segurança Pública não 
tem dados sobre roubos e fur-
tos de celulares em Rio Preto. 
O balanço da Operação foi 
apresentado durante a entrega 
do pacote de modernização da 
Polícia Militar, com 27,5 mil 
pistolas e dois helicópteros. 
O governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) cumprimentou a Po-
lícia. “Enquanto governador 
deste estado, além do meu res-
peito e da minha admiração, as 
forças de segurança têm total 
apoio para continuar seguindo 
e protegendo o cidadão de bem 
em São Paulo”, disse. 

221 pessoas detidas, 141 veículos 
apreendidos e 28 recuperados

OPERAÇÃO SUFOCO EM RIO PRETO

Ela começou dia 4 de 
maio e reduziu roubos 
de celulares, segundo a 
Secretaria de Segurança 
Pública

O balanço mostra que dobrou 
o número de policiais nas ruas 
e que os celulares recuperados 
pelas polícias Civil e Militar 
cresceu. Em maio de 2019 (an-
tes da pandemia que reduziu a 
circulação de pessoas e as ati-
vidades sociais, econômicas, 
culturais e de lazer), foram 
apreendidos 3 mil aparelhos. 
Em abril de 2022 foram 3,9 
mil e em maio deste ano, com 
a operação acontecendo, esse 
número chegou a 5,2 mil. 

Em maio de 2019, foram regis-
tradas 18,8 mil ocorrências de 
roubo de celulares, já em maio 
deste ano esse número caiu 
para 15 mil, o que representa 
3,8 mil casos a menos. De janei-
ro a maio de 2019, os registros 
para este tipo de ocorrência 
chegaram a 92,9 mil. Durante 
a Operação, o número reduziu 
para 74 mil. 

Roubo de veículos 
Os roubos de veículos no esta-

do de São Paulo diminuíram 
18,7%, passando de 4 mil ocor-
rências em maio de 2019 para 
3,3 mil em maio deste ano, 763 
casos a menos.
 De janeiro a maio, a redução 
de roubos de veículos foi de 
22,3%, passando de 19,7 mil 
nos primeiros cinco meses de 
2019 para 15,3 mil em igual 
período deste ano. Na capi-
tal, esse número chegou a cair 
30,7% em maio, se comparado 
com o mesmo mês de 2019.

BR-153

O mercado em expansão 
das Criptomoedas

Cada vez mais pessoas 
de todos os perfis em todos 
os lugares do mundo têm 
investido em criptoativos. 
Uma tendência que tem 
atraído uma gama de pes-
soas sedentas por dominar 
a ferramenta e aumentar 
ganhos. Especialista explica 
como entrar para o mercado. 

Segundo Alessandro 
Queiroz consultor de crip-
toativos, a moeda Bitcoin foi 
inventada em 2008 por uma 
pessoa ou grupo desconhe-
cido usando o nome Satoshi 
Nakamoto e começou a ser 
usada em 2009. 

“Ele foi criado após a 
crise financeira global de 
2008 como uma forma de 
as pessoas controlarem seu 
próprio dinheiro, sem de-
pender de empresas, bancos 
ou governos e suas taxas 
e controles. Com o passar 
do tempo outras pessoas 
criaram outras moedas, ba-
seado no Bitcoin e suprindo 
demandas que o Bitcoin 
não alcançava, assim, o am-
biente de criptomoedas foi 
crescendo. Hoje já existem 
mais de 40 mil moedas e um 
mercado avaliado em USD 
1.2 trilhão”, revela. 

Queiroz explica que o 
primeiro passo é criar uma 
conta em uma corretora. 
“Temos algumas, tanto na-
cionais, como a Mercado Bi-
tcoin, quanto internacionais, 
como a Binance, CoinBase. 
Assim que aprovado seu ca-
dastro, você deposita o valor 
que quer negociar. Algumas 
corretoras inclusive permi-
tem o deposito por PIX, e 
converter seus reais em Crip-
tomoedas. Para valores mais 
altos, o recomendado é que 
mande suas Criptomoedas 
para carteiras digitais após 
a conversão”, orienta. 

Para entender o quão 
tal investimento pode ser 
assertivo, o profissional ar-
gumenta que o mercado das 

criptomoedas é regido por 
ciclos de altas e baixas, se 
bem definidos, os ganhos 
nesse setor se dão pela su-
pervalorização de certas 
criptomoedas que têm fun-
damentos entregando um 
diferencial para a sociedade, 
assim as pessoas veem valor 
nela e a compram em massa, 
valorizando o ativo, como o 
caso do próprio Bitcoin, que 
saiu de centavos de dólar e 
já teve sua alta histórica na 
casa dos USD 69.000,00. 

“Qualquer investimento 
que te traga lucro, também 
tem seu risco proporcional, 
não existe na prática esse 
pensamento de ganhar di-
nheiro no mercado cripto 
sem correr riscos. Para isso 
sempre investimos aquele di-
nheiro que não nos fará falta, 
por menor que seja, e apli-
camos uma análise de cada 
criptomoeda que estamos 
comprando além de um rí-
gido gerenciamento de risco 
na compra e venda”, analisa. 
O investidor ressalta que, 
hoje, com o auxílio da tec-
nologia temos muito conte-
údo sobre criptomoedas na 
internet, serviços especia-
lizados em auxiliar pessoas 
a investirem e fundos de 
investimentos que geren-
ciam suas criptomoedas. 
Entretanto, o profissional 
avalia que, é fundamental es-
tudar e entender muito bem 
para qual caminho levará o 
investimento, pois o setor 
de criptomoedas ainda não 
é regulado. 

Murillo Campos, Gerente 
de Desenvolvimento e Ne-
gócios & Marketing, é um 
investidor em criptomoedas 
desde 2019. Segundo ele, é 
um ramo promissor que tem 
gerado bons ganhos. “Entrei 
para o mercado ao ser convi-
dado por um amigo. Mesmo 
após um período de baixas, 
continuei estudando e me 
aperfeiçoando. Não existe 
milagre, é um trabalho diá-
rio de dedicação que requer 
esforços para compreender 
ganhos em longo prazo”.

O número de mortes nos 
primeiros 6 meses do ano pela 
doença chega a 7 pessoas 

Os números de infecção 
por dengue diminuem no 
mês de junho. Em maio fo-
ram registrados 2.376 casos 
e outros 332 em investigação. 
Em junho, são 60 positivados 
e 378 que continuam sendo 
investigados. Nos primeiros 
seis meses do ano, Rio Pre-
to registrou 13.257 casos de 
dengue, segundo boletim da 
Secretaria Municipal de Saú-
de. Ela também informa que 
mais duas pessoas morreram 
vítimas da doença, chegando 
a 7 nesse período. 

DENGUE

Boletim traz queda no número de infectados 

O número de casos mês 
a mês vêm diminuindo. Em 
junho, foram conformados até 

agora 60 casos. Existem outros 
378 em investigação. Em todo 
o mês, 474 pessoas procura-

ram os serviços de Saúde para 
fazer o exame da doença. 

A Secretaria não informou 
se os últimos dois casos de óbi-
to foram em junho ou se eles 
aconteceram em entre aqueles 
que estão sendo investigados. 
No boletim, em junho não apa-
rece nenhum registro de óbito 
pela doença. 

Neste ano, o mês de abril 
foi o que registrou o maior 
número de casos. Foram 
5.112 confirmados em um 
universo de 7.140 exames 
realizados. Segundo a Vigi-
lância Sanitária, esse período 
o número da doença dimi-
nui, com o fim das chuvas. 

Operação Sufoco em Rio Preto continua acontecendo, assim como em todo estado

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Daniela MANZANI 
redacao@dhoje.com.br

Murillo Campos está no mercado das criptomoeda

O mês de julho será de pou-
cas chuvas na parte central do 
país, de acordo com previsão 
do Instituto Nacional de Mete-
orologia (Inmet). Já na porção 
mais ao norte da Região Norte 
e leste da Região Nordeste, a 
tendência é de chuvas acima 
da média. Os volumes pluvio-
métricos devem ficar acima de 
140 milímetros (mm). 

No Sul do país, por outro 
lado, a estimativa é que as 
precipitações vão ficar abaixo 
da média para o período, com 
cerca de 160 mm. Na parte 
norte do Paraná, os volumes 
de chuva devem ser ainda mais 
baixos, de 80 a 100 mm. 

Para o restante do país, a 
previsão é de chuvas abaixo 
de 80 mm. Entre os destaques 
está a região do Matopiba, 
como é conhecida a área en-
tre os estados do Maranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahia, e a 

INTERNACIONAL

Brasileiros são 
bem-vindos em 
Portugal, diz presidente

Os brasileiros são bem-vin-
dos em Portugal, inclusive dis-
pondo de novas leis que facili-
tam a entrada e a procura por 
trabalho, afirmou o presidente 
português, Marcelo Rebelo de 
Souza. Ele participou, neste 
sábado (2), de cerimônia alu-
siva ao centenário da primeira 
travessia aérea do Atlântico 
Sul, pela expedição Lusitâ-
nia, em homenagem ao então 
Centenário da Independência 
do Brasil.

“[Tem uma nova lei] que 
permitiu até mais uma gera-
ção adquirir a nacionalidade 
portuguesa. E o brasileiro tem 
hoje hipóteses mais amplas 

para poder ter a residência, 
para ter os seus documentos 
formais e poder circular na 
Europa”, disse o presidente, ao 
final da cerimônia, que contou 
também com a participação do 
prefeito do Rio, Eduardo Paes.

divisa de Minas Gerais e Goiás, 
onde os acumulados de chuva 
devem ser mais baixos, poden-
do, inclusive, não chover em 
determinadas áreas.

Temperaturas

Em relação às tempera-
turas, no Sudeste e na parte 
sul do Centro-Oeste, os ter-
mômetros devem variar entre 
22º e 24ºC, podendo registrar 
períodos de maior frio. No Sul, 
a tendência é de temperaturas 
abaixo de 20°C. Nas áreas de 
serra, as temperaturas podem 
ficar abaixo de 10ºC. Além 
disso, a chegada de massas 
de ar frio podem baixar ainda 
mais as mínimas e favorecer a 
ocorrência de geadas. 

Para o Norte, Nordeste e 
as porções mais ao norte do 
Centro-Oeste, a previsão é de 
temperatura acima de 24ºC. 
Apenas o sul da Bahia que deve 
registrar clima mais ameno, 
com termômetros entre 20º 
e 22ºC.

Agência BRASIL

Julho terá poucas chuvas na região central do Brasil, aponta Inmet

TEMPO

Julho será bem seco, diz Inmet

Casos de dengue vêm caindo em Rio Preto

Agência Brasil

Agência Brasil
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O cantor Oswaldo Mon-
tenegro se apresenta neste 
domingo, dia 3 de julho, no 
Teatro Paulo Moura em São 
José do Rio Preto, a partir das 
20 horas. Com abertura dos 
portões às 19 horas, o público 
presente poderá curtir um dos 
maiores cantores e composito-
res do país em uma apresenta-

Tem Oswaldo Montenegro 
hoje no Teatro Paulo Moura 

SHOW

Além de  cantor, ele 
compõe trilhas sonoras 
para peças teatrais, ba-
lés, cinema e televisão

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

ção totalmente intimista. 
Além de cantor, ele compõe 

trilhas sonoras para peças tea-
trais, balés, cinema e televisão, 
o cantor, que já foi casado 
com a atriz Paloma Duarte, 
traz para esta cidade seu show 
“Lembrai de Nós”, com um 
repertório recheado de boas 
canções, como: “Não há Segre-

do Nenhum”, “Vento Futuro”, 
“Lua e Flor”, “Bandolins”, “A 
Lista”, “Estrelas”, “Estrada 
Nova” e muitas outras que 
marcaram sua carreira. 

Um bate papo, irá rolar 
com o público, atendendo a 
pedidos e contando causos 
sobre sua longa trajetória, 
dando ao público um encontro 

especial. Os convites para o 
show variam de R$ 50 a R$ 
160, dando escolha ao público 
de se acomodar no mezanino, 
ou bem próximo ao palco. Eles 
estão à venda no Balão Magico 
da av. Brigadeiro Faria Lima, e 
online pelo site Entre Tickets. 
(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

BÉLGICA

Maior fábrica de chocolate do mundo para 
produção após casos de Salmonella

Uma fábrica de chocolate 
na Bélgica fechou temporaria-
mente suas portas depois de 
descobrir Salmonella em um 
lote de produção. 

A produtora suíça de choco-
late Barry Callebaut interrom-
peu a produção em sua fábrica 
em Wieze, na Bélgica, no co-
meço da semana, informou a 
empresa em comunicado na 
última quinta-feira, 30. 

A fábrica de Wieze é a maior 
fábrica de chocolate do mundo, 
de acordo com o site de turis-
mo do governo Visit Flanders. 

“Para a Barry Callebaut, a 
segurança alimentar é primor-
dial. Nossos robustos progra-
mas de segurança alimentar 
em vigor nos permitiram iden-
tificar rapidamente a lecitina 
como a fonte da contamina-

CAD

Basquete busca vitória 
diante de Avaré para 
ser primeiro no turno

O time de basquete fe-
minino do CAD/SMEL tem 
um desafio importante neste 
domingo (03) pela Liga de 
Basquete do Centro Oeste Pau-
lista. As meninas, comandadas 
pelo técnico Marcus Gama, 
enfrentarão Avaré, às 14 ho-
ras, na casa das adversárias, e 
buscarão o resultado positivo 
para terminarem o primeiro 
turno do torneio na primeira 
colocação do grupo. 

ção”, disse a empresa no co-
municado, acrescentando que 
as autoridades alimentares 
belgas (FAVV) foram informa-
das do incidente. 

A lecitina é uma substância 
gordurosa usada para unir ou-
tros ingredientes do chocolate. 

A empresa disse que to-
mou medidas de precaução, 

incluindo o recall de todos os 
produtos fabricados desde o 
momento dos testes. A pro-
dução em Wieze permanecerá 
suspensa até novo aviso.

FUTEBOL

Mirassol encara o 
Atlético-CE neste 
domingo em casa

Depois de duas semanas 
sem jogar por conta de uma 
partida adiada, o Mirassol vol-
ta a entrar em campo no Maião 
neste domingo, às 16h, contra 
o Atlético-CE. O duelo marca o 
confronto entre o líder da Série 
C do Campeonato Brasileiro 
com o lanterna. 

O goleiro Darley brincou 
com o fato do Leão ter se man-
tido na liderança com um jogo 
a menos, graças aos tropeços 
de Paysandu e ABC. 

“Acho que a gente fez a 
nossa parte por não ter jogado 
que foi secar os outros times 
nesta última rodada. A gente 
vem conquistando a confiança 
ao longo dos jogos e acho que 
não vai ser diferente nessas 
próximas partidas”, comentou. 

Oswaldo Montenegro neste domingo no Teatro Paulo Moura 

Maior fábrica de chocolate do mundo interrompe produção após casos de Salmonella

Um bate papo, irá 
rolar com o públi-
co, atendendo a 
pedidos e contan-
do causos sobre 
sua longa trajetó-
ria

Vinicius LIMA

Da REDAÇÃO
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No último jogo, as rio-pre-
tenses acabaram perdendo 
para Ourinhos, também fora 
de casa, por 49 a 38. “Foi 
um jogo muito físico que não 
conseguimos nos adaptarmos. 
Agora, no próximo domingo, 
vamos para Avaré. Vencendo, 
terminamos o primeiro turno 
em primeiro lugar. Avaré 
tem uma equipe mais jovem 
e o jogo deve ser diferente, 
menos físico e mais veloz e, 
geralmente, nos encaixamos 
melhor nesse modo de jogo”, 
afirmou o treinador

O técnico Ricardo Catalá 
afirmou que não utiliza a po-
sição dos adversários como 
parâmetro de preparação para 
os jogos e disse que á a respon-
sabilidade do Mirassol vencer 
em casa.

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

Na foto a direita, gente da nossa melhor sociedade, 
doutor Sergio Clementino esteve em Olimpia em festa de 
família. Na foto a esquerda, na parte inferior, Ana Paula 
Jalles e sua Irmã Ana Carolina Jalles. Na foto superior, 
os pais das jovens. Ana Carolina Jalles é autora do livro 
“A Lenda dos Cristais”. Edição esgotada, mas vai voltar 
para o Rio Preto Shopping Center para a livraria Saraiva. 
É um livro encantador. A família da autora esteve no 27º 
Congresso de Shopping Center: Ângela Cristina Jalles, o 
marido, Ana Paula Jalles e Ana Carolina Jalles.

TRÊS CAMINHOS PARA O SUCESSO
Ensinar o que se sabe é generosidade mental; praticar 
o que se ensina é coerência ética; e perguntar o que se 
ignora é humildade intelectual. Professores de escolas 
de primeiro mundo pensam assim. 

CONVITE ESPECIAL
A coluna Fátima Cruz foi convidada para assistir a Or-
questra Sinfônica Heliópolis. Maestro Isaac Karabtche-
vsky em Especial John Williams: trilhas de cinema. Banda 
sinfônica municipal da Polícia Militar de São José do Rio 
Preto sempre está presente nos melhores eventos.

NOVO CAPÍTULO
A radialista e diarista de Rio Parnaíba em Minas Gerais 
que casou com um boneco de pano tem novidade. A re-
lação do casal rendeu frutos e “nasceu” um bonequinho. 
O parto inusitado foi transmitido ao vivo pela internet. O 
boneco, filho, foi confeccionado pela mãe, que também 
costurou o marido da filha. Na época do casamento, a 
radialista aproveitou a popularidade para ganhar pre-
sente ao fazer uma festa para duzentos convidados. Nós 
sabemos que o embaixador brasileiro expert em bike é 
sem dúvida alguma o Zanon da Seguralta. Ele tem cole-
ção de bicicleta das mais antigas até as atuais, profundo 
conhecedor, simpatizante, um verdadeiro colecionador.

FRASE DO DIA
Angustia é o único sentimento que não mente, segundo 
Lacan. 

UM VERDADEIRO SUCESSO
A festa da São Judas Tadeu ainda soa ecos da beleza que a 
festa foi. Claudia Furlanetto participou com muita maestria.

SAÚDE DOS OLHOS
o controle do glaucoma depende de prevenção e adesão 
a tratamento. Diagnóstico precoce e tratamento adequa-
do pode diminuir o avanço da doença que pode levar a 
cegueira. O histórico familiar é um dos principais fatores 
de risco. Procure um oftalmologista, médico dos olhos.

O EXERCÍCIO DE NÃO
ESCONDER A NOTÍCIA
Novo protocolo do SUS poderá mudar cenário de pa-
ciente com hipertensão arterial pulmonar. É o avanço da 
medicina para mudar para melhor.

O filho da apresentadora Sônia Abrão se casou em São Paulo, 
em uma cerimônia na Igreja Nossa Senhora do Sion. Sônia 
não segurou a emoção durante o casamento.
Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro, dupla 
com Leonardo, publicou nas redes sociais uma foto com o 
seu primeiro filho. O bebê nasceu no dia 9 de junho. Na foto, 
Lyandra aproveitou para relembrar a perda de seu pai.
Vanessa Camargo e o pai, Zezé de Camargo, foram convida-
dos para participar do programa do Faustão na Band. Eles 
falaram sobre a família e os projetos para a música.

A querida Viviane Araújo esteve presente na Feijoada do 
Salgueiro ao lado do marido Gulherme Militão. O casal 
foi clicado em uma foto em que Viviane exibiu o barrigão 
lindo da primeira gravidez. Viviane é uma das atrizes 
mais queridas da atualidade, simpatia em pessoa. Foto 
de Anderson Borde/AGNEWS.

Ana Paula Amorim
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Leo Roveroni/Agência Mirassol 



É DIREITO DO CONSUMIDOR INFORMAÇÃO  
DETALHADA SOBRE OS  PLANOS DE SAÚDE

A PARTIR DESTE MÊS, A ANS 
GARANTE TRATAMENTO 

PARA PESSOAS COM AUTISMO

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

17-99279-4724PEÇA PELO DELIVERY
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A pressão  contra o rol taxativo 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e que poderia 
colocar em risco os tratamentos 
pagos pelos planos de saúde para 
pessoas com transtornos globais de 
desenvolvimento, caso do autismo, 
parece ter surtido efeito.
A ANS determinou que os planos 
de saúde garantam cobertura 
para qualquer tratamento 
nacionalmente reconhecido 
e considerado adequado por 
médicos, nos casos de pacientes 
com transtornos globais de 
desenvolvimento .
A decisão foi tomada em reunião 
da diretoria da agência. Devido 
a processos e decisões judiciais 
recentes, a ANS decidiu explicitar 
a questão, com a inclusão do 
seguinte texto em uma nova 
resolução normativa (539/2022):
“Para a cobertura dos 
procedimentos que envolvam 
o tratamento/manejo dos 
beneficiários portadores 
de transtornos globais do 
desenvolvimento, incluindo o 
transtorno do espectro autista, 
a operadora deverá oferecer 

atendimento por prestador apto 
a executar o método ou técnica 
indicados pelo médico assistente 
para tratar a doença ou agravo do 
paciente.”
Desde o ano passado, a ANS, 
por força de liminar de ações 
no Tribunal de Justiça de São 
Paulo, garante sessões ilimitadas 
de fonoaudiologia, psicologia, 
terapia ocupacional e fisioterapia a 
pacientes com transtornos globais 
do desenvolvimento.
A estimativa é que os transtornos 
do espectro autista atinjam 2 
milhões de pessoas no país, 
segundo a ANS.
A medida da ANS é uma 
conquista para as pessoas que 
possuem transtornos globais de 
desenvolvimento. Além disso, ela 
garante a autonomia do médico na 
decisão sobre o tipo de tratamento 
mais adequado.
No entanto, a decisão pode trazer 
consequências importantes para 
o futuro da ANS. Uma delas,  é 
que o rol deixa de valer para esse 
tipo de diagnóstico, ou seja, cria 
uma excepcionalidade na ideia de 
taxatividade da lista da ANS.
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É imprescindível tornar 
obrigatória toda e qualquer 
informação referente às contas 
médicas, hospitalares, clínicas 
ou laboratoriais. Elas devem 
ser detalhadas, especificando 
exatamente o que foi utilizado e o 
seu valor correspondente
Será que o consumidor de planos 
de saúde tem direito à informação 
detalhada sobre o que contrata 
ou utiliza? Para responder este 
questionamento precisa-se 
consultar o que dispõe Código de 
Defesa do Consumidor – CDC e 
a Lei dos Planos de Saúde e 
sua regulamentação, editada 
pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, que é o órgão 
que regula e fiscaliza as operadoras 
de planos de assistência à saúde 
que oferecem planos de saúde no 
mercado de consumo.
O consumidor tem o direito básico 
à informação, assegurado pelo 
CDC, considerado verdadeiro 
princípio informador das relações 
de consumo. Estas informações 
devem ser adequadas, claras, 
precisas, ostensivas e em língua 
portuguesa, com especificação 
correta de quantidade, 
características, composição, 
qualidade e preço, bem como 
sobre os riscos que apresentem. 
Isto quer dizer, que as informações 
prestadas pelos fornecedores no 
mercado de consumo devem ser 
bem detalhadas.
A relação entre consumidores 
e operadoras de planos de 
saúde configura-se de consumo. 
Portanto, é dever das operadoras 
prestarem informações detalhadas 
sobre todos os serviços de 
assistência à saúde prestados aos 
consumidores.
A Lei 9.656/1998, conhecida 
como Lei dos Planos de Saúde, 
trata apenas como deve ser 
redigido o contrato e silente como 
deve se dar as informações relativas 
à prestação da assistência à saúde 
ao consumidor. Entretanto, é 
falha ao limitar a obrigatoriedade 
de entrega de cópia de contrato 

Divulgação

somente ao titular de plano 
individual ou familiar, omitindo 
dessa determinação o consumidor 
de plano coletivo (empresarial ou 
por adesão). Para suprir esta falha, 
a ANS determina a obrigatoriedade 
de entregar ao consumidor o 
Manual de Orientação para 
contratação de planos de saúde e 
o Guia de Leitura Contratual no 
ato da contratação ou ingresso no 
plano de saúde, tanto nos planos 
individuais como nos coletivos.
Estes devem constar, no mínimo, 
informações sobre prazos de 
carência, vigência contratual, 
critérios de reajuste, segmentação 
assistencial, abrangência geográfica 
do plano de saúde contratado.
A ANS, também, determina a 
obrigatoriedade de as operadoras 
de planos de saúde criarem em 
seus portais corporativos da 
internet, área exclusiva de acesso 
restrito dos consumidores a 
conteúdo mínimo obrigatório, 
com informações referentes ao 
plano a que estão vinculados. 
Além de criar a ferramenta 
conhecida como Portal de 
Informações do Beneficiário 
da Saúde Suplementar – PIN-
SS, que reúne dados cadastrais 
do beneficiário e da operadora 
e características do plano, bem 
como registro de utilização dos 
serviços assistenciais. Entretanto, 
a exigência da informação sobre 
todos os eventos realizados 
somente é obrigatória, quando 
o plano de saúde tiver cobertura 
para reembolso.
As operadoras, ao armazenarem 
informações dos consumidores, 
devem obedecer aos ditames 
da Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais – LGPD (Lei 
13.709/2018) e a Lei do Prontuário 
do Paciente (Lei 13.787/2018).
Infelizmente, todas estas recentes 
regras da ANS não bastam, é 
necessário que seja aperfeiçoada 
a regulação, especialmente, as 
exigências no que se refere às 
informações ao consumidor 
sobre a utilização dos serviços, 

independentemente se houver ou 
não reembolso.
É imprescindível tornar 
obrigatória toda e qualquer 
informação referente às contas 
médicas, hospitalares, clínicas 
ou laboratoriais. Elas devem 
ser detalhadas, especificando 
exatamente o que foi utilizado e o 
seu valor correspondente, para que 
o consumidor tenha conhecimento 
do que foi efetivamente realizado e 
o seu custo.
Cabe salientar que nas relações de 
consumo o consumidor é sempre 
vulnerável ou hipervulnerável, 
como no caso dos consumidores 
crianças, idosos, doentes ou 
analfabetos.
O consumidor quando dispuser 
das informações detalhadas de 
tudo que for utilizado na sua 
prestação de assistência à saúde, 

será um parceiro da operadora, 
especialmente para a redução de 
glosas e desperdício.
Desse modo, o consumidor 
de planos de saúde deve estar 
sempre no centro de todas as 
decisões das operadoras de planos 
de assistência à saúde e dos 
prestadores de serviços de saúde, 
para receber um atendimento de 
qualidade com transparência.
Portanto, é importante o 
aperfeiçoamento da regulação 
da saúde suplementar, e cabe à 
sociedade a participação ativa 
junto ao Poder Público, a fim de 
se garantir o reconhecimento 
de todos os direitos básicos do 
consumidor, especialmente, o 
direito à informação detalhada 
de todos os produtos e serviços 
utilizados durante a prestação da 
assistência à saúde.
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POSSANI
LUIZ FELIPE

Humor 
Já está confirmada a presença do come-
diante Afonso Padilha, em Rio Preto, com 
apresentação solo no Teatro Paulo Moura, 
em agosto. 

Histórias
A Stories Party, tradicional evento eletrôni-
co de Rio Preto, confirmou as atrações, que 
serão: Kvsh, Ashiba, Meca e Ownbos. E con-
ta com open bar super premium. A data da 
festa, te conto semana que vem!

Amigos
Mais um stand up  promete arrancar garga-
lhadas do público do Teatro Paulo Moura, 
em Rio Preto. Será o grupo 4 Amigos, for-
mado pelos humoristas Dihh Lopes, Márcio 
Donato, Afonso Padilha e Thiago Ventura. 
Aguardem, que logo mais eu conto!

Música
Humberto Gessinger se apresenta dia 17 
de setembro, no Villa Império, em Rio Pre-
to. O show vem pelas mãos de Jeter Carlos 
Produções, Reis Produções e Domm Produ-
ções. 

Feijoada 
Está marcado para o dia 23 de julho a pri-
meira edição da Feijoada da Zouk, em Rio 
Preto. A festa, organizada pela FK Even-
tos, de Fábio Arruda e Kelvin Dionizio, inicia 
às 16 horas no Parque Tríade. A festa, que 
também será a comemoração de aniver-
sário do empresário Kelvin Dionizio, terá 
como atrações: Gah Bernardes, Sambauê, e 
os DJs Gui Scochi  e Ronaldo Rosan.

À Fantasia
A festa Carmem, que tem a chancela de Fa-
biano Mazza, será dia 20 de agosto, no Villa 
Conte, com show principal dos funkeiros 
Mc Mirella e Mc Don Juan, além da cantora 
Reddy Allor. O evento é open bar.

SUNSET WEDDING | Sob o maravilhoso pôr do sol que emoldura esta terra de São José, 
os jovens Poliana de Paula Peres e Murilo de Assis e Silva trocaram as alianças, e disseram 
“Sim” na segunda quinzena de maio. Poliana é filha de Valdete Barbosa de Paula e Francisco 
Peres de Lima, da sociedade de Rio Verde, do estado de Goiás. Murilo é filho de Ada Maria 
de Assis e Silva e Marcus Luciano Rodrigues da Silva.
E foi nos jardins do Buffet Villa Conte, que o enlace proporcionou um dia inesquecível aos 
familiares e aos convidados. Inspirado em uma vila Toscana, o casamento, que foi cheio de 
emoção, percorreu até a madrugada, fazendo da festa uma noite deliciosamente informal, 
mas sem perder a elegância, o charme e todo o requinte que uma décor assinada por Wan-
der Ferreira Junior e Rodrigo Hatano promove. Além da decoração, Wander Ferreira Junior 
foi o Wedding Planner, no qual criou e produziu todo o evento, indo da criação do convite 
até o cardápio e bebidas, passando pelo vestido da noiva, buquê e cerimonial. Expert no 
assunto, fez deste evento uma verdadeira obra de arte. 
O floral clássico e refinado foi assinado por Juracy Brito, dispensa comentário, estava en-
cantador. O abundante e esplêndido banquete, tanto de entrada, quanto nas quatro estações 
de pratos quentes, montados em charmosos gazebos, foram assinados pelo próprio Buffet 
Villa Conte. O bar, à beira da pista de dança, servia drinks especialmente selecionados 
pelos noivos. O drink limoncello com toque de xarope de cana foi um dos mais saborosos. 
Todos eles assinados pela Exotic Coquetelaria. Havia também, as pipocas gourmet da Pop 
Dri, doces da Nilce Fortes e o bolo feito pelo Ateliê Doces e Afins. O som dos saxofonistas e 
violinistas, do cortejo que entrou antes da noiva, foi do Martin Casamentos. Já na pista de 
dança, quem animou, foram: o DJ Marcio Ramos, a dupla sertaneja Bruno e Ed Carlos e a 
banda Metropolis Combo. 
Uma festa sublime, que alegrou não só os noivos e familiares, como todos os convidados, 
deixando uma lembrança festiva nos corações dos 230 presentes no evento.

1 - Os noivos Murilo de Assis e Silva e Poliana de Paula Pe-
res, com os pais dela, Francisco Peres de Lima e Valdete 
Barbosa de Paul (Ferdinando Ramos) 

2 - Ladeando os noivos, Ada Maria de Assis e Silva e Mar-
cus Luciano Rodrigues da Silva, pais do noivo, com sua avó, 
dona Iracema Ragonha da Silva, e a noiva Poliana de Paula 
Peres (Ferdinando Ramos) 

3 - A aniversariante do último sábado, Carol Figueiredo Paz 
com seus pais, Andreia Figueiredo e Edson Paz (Arquivo 
Pessoal)

4 - Marquinhos Machado e sua mãe Maria Augusta Machado 
em aniversário na Fazenda Maracujá (Luiz Felipe Possani)

#Hashtag

SECRET GARDEN
Lembra daquela balada itinerante, que reu-
nia jovens da sociedade de Rio Preto, nos 
jardins do finado Buffet Manoel Carlos. 
Ela retorna em novembro com atrações de 
peso. A Secret Garden, de Fabrício Assun-
ção, Victor Miranda e Arthur Ribeiro, será de 
18 de novembro a 17 de dezembro, em um 
local ainda guardado a sete chaves. Mas as 
atrações confirmadas, você só fica sabendo 
aqui. São eles: George Henrique & Rodrigo, 
Diego & Arnaldo, Henrique & Diego , Bruni-
nho & Davi, Cléber & Cauan, entre outras, 
que ainda não podem ser divulgadas. 

INAUGUROU 
Foi no último sábado que Rio Preto ganhou 
mais uma casa noturna. A After Lounge 
Bar, localizada na Av. dos Estudantes, irá 
funcionar de quinta a sábado, no período 
de férias, e de terça a sábado, após voltas 
às aulas. A casa vem sob o comando de 
três empresários de Rio Preto que prefe-
rem ficar apenas no backstage.

VEM AÍ
A casa noturna Santa Club, que por anos 
funcionou na rua Coronel Spinola de Cas-
tro, está nos arremates finais para abrir 
suas portas em um novo endereço. Será 
na Av. Marginal Comendador  Vicente Fili-
zola,  quase nas costas do antigo prédio, 
que o novo espaço trará inúmeras novida-
des. Uma delas, é que o salão agora ocupa 
o dobro da capacidade de público. Já outra 
novidade é que além de casa noturna, o 
espaço também poderá ser alugado para 
todos os tipos de festas, confraterniza-
ções e eventos. Uma programação, que os 
sócios Fábio Naleto e Douglas Lopes me 
contaram, é que após a inauguração, que 
está prevista para a primeira quinzena de 
julho, provavelmente dia 15, terão diversas 
festas em comemoração aos 12 anos, que 
o Santa Club completa este ano.

Sertanejo
A dupla sertaneja Guilherme e Santiago se apre-
senta em um amplo salão de eventos, ainda este 
ano, em Rio Preo. Quer saber mais? Aguardem!

Será Hoje
É neste domingo o show do cantor Oswaldo Mon-
tenegro, no Teatro Paulo Moura, com abertura 
dos portões às 19 horas. Os convites ainda estão à 
venda pela Entre Tickets, online.

Rua General Glicério
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