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HOSPITAIS DE RIO PRETO

Falta de insumos já afeta exames 
de pacientes na rede pública
Confederação de Saúde classifica como “falta de insumos para exames radiológicos como tomografia e cintilografia com contraste iodado.”

VEREADORES

Câmara analisa 
vetos do 
Corujão da 
Saúde e radares
A Câmara de Rio Preto ana-
lisa na sessão de terça-feira, 
26, veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) ao projeto 
de lei que cria o ‘Programa 
Corujão da Saúde’ no mu-
nicípio. Outro veto que será 
analisado pelos vereadores 
foi aplicado pelo prefeito ao 
projeto que obriga realiza-
ção de estudo prévio antes 
da instalação de radares.
POLÍTICA  Pág.3

Casos de afogamento disparam nas férias de julho
Dos cinco que foram registrados este ano em Rio Preto, 4 foram no mês de julho, férias escolares, e um no mês de 
abril. Dos 14 na área de cobertura do Corpo de Bombeiros de Rio Preto, 8 foram neste mês de julho, que ainda não 
terminou. Outros 2 foram em janeiro, um em março e dois em abril. Ainda na região, dos 29 registrados em 2021, 
apenas 1 aconteceu em julho..  CIDADES Pág.5

RODEIO DE GUAPIAÇU
Não é apenas mais uma. A 53ª edição da Festa do Peão de Guapiaçu quer entrar para a 
história do município como a maior de todos os tempos. Nomes consagrados como Maiara 
& Maraisa, Zé Neto & Cristiano estarão presentes à festa em setembro.  CULTURA Pág.7

ELEIÇÕES

Ambulante 
aposta na 
polarização 
e lucra
A polarização entre os pre-
sidenciáveis Jair Bolso-
naro (PL), pré-candidato 
à reeleição, e o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) faz o comércio 
informal se movimentar 
para aproveitar a ocasião 
e faturar ganhos extras.O 
vendedor ambulante Diego 
Aparecido da Silva aposta 
na venda de camisetas com 
as estampas dos dois políti-
cos para ter um rendimento 
a mais. POLÍTICA  Pág.3

ODONTO

Relação do 
bruxismo com 
estresse e 
ansiedade
O bruxismo é um trans-
torno que ocorre sem que 
a pessoa perceba. É o ato 
de apertar, ranger os den-
tes, ou, ambos os eventos. 
O hábito é identificado 
pelo desgaste nos dentes.
Segundo a dentista Vanda 
Rieko Fujita Miyazaki, a 
condição apresenta sin-
tomas como dor na mus-
culatura da face, dor de 
cabeça, às vezes zumbido 
no ouvido ou ouvido tam-
pado. CIDADES Pág.5

EDUCAÇÃO

Educadora fala 
sobre ensino 
religioso na 
escola pública

De acordo com a educado-
ra Deise Duarte, na BNCC 
(Base Nacional Comum 
Curricular) , existe a área de 
ensino religioso, sendo inse-
ridas as competências espe-
cíficas, unidades temáticas, 
objetos de conhecimento 
e habilidades a serem de-
senvolvidas em cada etapa 
do ensino fundamental 1 e 
2, podendo ser ministradas 
por professores de História 
e Filosofia. CIDADES Pág.5

Pacientes da Santa Casa de 
Rio Preto já não conseguem 
fazer nem os exames de 
emergência. A funcionária 
pública Bruna Cardoso, de 
39 anos, é uma entre os 
rio-pretenses que estão so-
frendo com a falta de con-
traste para a realização de 
exames como tomografias e 
cintilografias. Já a assesso-
ria de imprensa do Hospital 
de Base (Fundação Facul-
dade de Medicina de Rio 
Preto - Funfarme) informa 
que houve impactos re-
centes no fornecimento de 
contrate usados em exames 
de imagem. A secretaria de 
Saúde confirma dificuldade 
de aquisição do insumo. 
CIDADES  Pág.5

PELA DIG

Uso de táxi 
por dez anos 
entra em 
votação  final
Aprovado por unanimidade 
na sessão da última terça-
-feira, 19, quanto a legali-
dade o projeto que amplia 
de 8 para 10 anos o tempo 
de fabricação dos veículos 
para que taxistas possam 
atuar em Rio Preto será 
analisado quanto o mérito.
 POLÍTICA  Pág.3

Este ano, o maior número de pessoas afogadas na cidade e na região se acidentou em julho, mês de férias escolares

PERIGO

Garoto 
soltando pipa 
leva tiro de 
chumbinho
O 4º DP de Rio Preto vai 
investigar quem disparou 
um tiro de chumbinho num 
garoto de 14 anos, por volta 
das 18h30 desta sexta-fei-
ra, 22, no Jardim Santo 
Antônio, na Região Norte 
da cidade.A vítima contou 
a policiais militares que 
estava soltando pipa na 
frente de sua casa quando 
sentiu um ardor no rosto e 
ao passar a mão percebeu 
que estava sangrando.. 
CIDADES Pág.4
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Veja porque a Auriculoterapia 
lidera as PICs pelo SUS

A auriculoterapia neuro-
fisiologica lidera  em atendi-
mentos pelo  SUS  com sua  
vasta procura e aumenta ain-
da mais com a falta de me-
dicamentos nas prateleiras .  
Segundo o Relatório de Mo-
nitoramento das Práticas 
Integrativas Complemen-
tares de Saúde (PICS) no 
Brasil,  publicado em julho 
2020, o número de proce-
dimentos ofertados cresceu 
de 148.152 registros em 
2017 para 628.239 em 2019 
(dados parciais até julho de 
2019), um aumento de 324%.  
A auriculoterapia foi o 
procedimento de maior 
cresc imento ,  com au -
mento de 40.818 em 2017 
para 423.774 em 2019. 
Este desabastecimento de 
diversas classes de medi-
camentos nas farmácias 
brasileiras, ocorrido pelas 
fala de suprimentos essen-
ciais para a sua produção 
pode intensificar a busca por 
PICS em algumas regiões do 
país. Sendo assim convido a 
Fisioterapeuta do hospital 
Beneficiencia Portuguesa 
de São Paulo Dra  Lara Mo-
lino para esta entrevista:  
D i a n t e  d e s t e  c e n á r i o 
da falta de medicamen-
tos, como a Auriculote-
rapia Neurofisiológica, 
pode ajudar a população? 
Dra Lara Molino: A auri-
culoterapia pode diminuir 
a necessidade e o consu-
mo de muitas classes de 
medicamentos, entre eles 
analgésicos, anti-inflama-
tórios, e ansiolíticos, isso 
porque esta técnica é ca-
paz de tratar e aliviar os 
sintomas relacionados as 
patologias que necessitam 
destes medicamentos. Mas 
em relação falta de antibi-
óticos, também é possível 
tratar infecções com auricu-
loterapia neurofisiológica? 
Dra Lara Molino: Não. Na 
vigência de infecção a indi-
cação de antibiótico é feita 
pelo médico e deve ser res-
peitada pelo paciente. Neste 
cenário a prevenção é de 
extrema importância, pois 
com a falta de antibióticos 

nas farmácias, a alternativa 
mais segura é não precisar 
deles. Nesse sentido, a Auri-
culoterapia Neurofisiológica 
contribui com o fortaleci-
mento do sistema imunoló-
gico, diminuição do stress e 
inflamação sistêmica, assim 
como melhora a qualidade 
do sono, mantendo a pes-
soa saudável e tornando o 
adoecimento mais difícil. 
Na sua opinião, quais são 
os grupos que mais po-
dem se beneficiar destes 
efeitos da auriculoterapia? 
Dra Lara Molino: Aqueles 
grupos mais vulneráveis, 
como pessoas com doenças 
crônicas, idosos e crianças. 
É evidente que o Brasil tem 
passado por processo em que 
a prevenção tem ganhado 
espaço, pois a pandemia 
sobrecarregou os sistemas 
de saúde e a disponibilidade 
de leitos para internação 
hospitalar se tornou mais 
escassa, apesar de ter ocorri-
do um aumento significativo 
de leitos em nosso país. Pa-
cientes gravemente doentes 
permanecem mais tempo 
internados, diminuído as-
sim a disponibilidade de 
vagas, em algumas regiões 
a espera por um leito de in-
ternação pode demorar dias. 
Você percebeu este au-
mento na procura por 
Auriculoterapia Neurofi-
siológica na sua região? 
Dra Lara Molino: Sim. Na úl-
tima quinzena iniciei acom-
panhamento de 5 novos 
pacientes, justamente com 
expectativa de aumento da 
imunidade, sobretudo para 
prevenção e controle de 
doenças do sistema respira-
tório, como sinusite e asma. 
Outra demanda que aumen-
tou foi a procura por trata-
mento para dor e ansiedade.

*Dra Silvia Batista , 
mestre , fisioterapeuta, 
prof de educação física, 
empresaria da saúde.  
Gestora do projeto Es-
cola da vida natural e 
automasagem 3D Nano.
Contato : Silviafisiotera-
pia@icloud.com

Nelson Cochone, natural de Urupês-SP, 
faleceu aos 75 anos de idade. Deixa os 
filhos Daniela e Danilo. Será sepultado 

FALECIMENTOS E MISSAS

no dia 23/07/2022 às 16h, saindo seu 
féretro do velório São João Batista para 
o Cemitério São João Batista.

Nesta terça-feira, 19 , a 
Petrobrás anunciou uma 
redução de 4,9% no preço da 
gasolina, a primeira no valor 
do produto desde dezembro 
do ano passado.Desde então 
o valor médio de venda nas 
refeinarias da estatal passou 
de R$ 4,06 para R$ 3,86 por 

Queda nos combustíveis aumenta 
expectativa por deflação!
Jean Dornelas economistas calculam que para abas-

tecer o preço pago pelo consumidor vai 
ficar 2% mais barato. Essa redução, 
viabilizada por um alívio na cotação 
internacional do petróleo
litro, um corte de R$0,20. 

Depois de meses sem en-
xergar uma luz no fim do 
túnel, os motoristas podem 
respirar um pouco mais ali-
viado, isso porque econo-
mistas calculam que para 
abastecer o preço pago pelo 
consumidor vai ficar 2% mais 
barato. Essa redução, viabili-
zada por um alívio na cotação 
internacional do petróleo, re-
força a expectativa de deflação 
entre julho e agosto, segundo 
o economistas André Braz, 
a redução deve ser de 0,13 
ponto percentual no IPCA, 
o índice oficial de inflação 
do país, em trinta dias. A 
redução no preço da gasolina 

já era prevista, pois o valor 
que estava sendo cobrado no 
mercado doméstico do Brasil 
estava acima do praticado no 
mercado internacional.

Com essa redução as 
ações  mais negociadas da 
empresa subiram 2,03%, im-
pulsionando a Bolsa. O IPCA, 
índice oficial de inflação do 
país, acumula alta de dois 
dígitos, acima de 10%,há 10 
meses, ou seja, desde setem-
bro do ano passado.

Uma sequência tão longa 
não ocorria desde o intervalo 
de 2002 a 2003. À época, o 
índice ficou em dois dígitos 
por 13 meses consecutivos, de 
novembro de 2002 a novem-

bro de 2003. 
As medidas recentes ado-

tadas pelo Governo Federal, já 
começam a surtir efeito. Em 
junho, dado mais recente dis-
ponível, os preços da gasolina, 
item de maior peso individual 
no IPCA caíram 0,72% en-
quanto o etanol recuou 6,41%. 
O óleo diesel, por outro lado, 
subiu 3,82%.

O impacto no boldo do 
consumidor deve ser seenti-
do, no curto prazo, já que hoje 
no Brasil, o combustível com-
promete, em média, quase 7% 
do orçamento familiar. Essa 
redução deve ser sentida prin-
cipalmente pela classe média, 
e não pelos mais pobres, uma 
vez que a gasolina tem um 
peso maior no consumo da 
população de renda mais alta.

*Advogado e Diretor 
do Procon Rio Preto. Pós 
graduado em Direito Pro-
cessual e Material do Tra-
balho*

Alguns leitores que me 
honram com sua paciência 
solicitaram a apresentação de 
uma história contada por El-
bert Hubbard, que publiquei 
no primeiro volume do livro O 
Brasil e o Apocalipse (1984). 
Trata-se da página “Mensa-
gem a Garcia”, um eloquen-
te convite para que tenham 
maior espírito de decisão 
aqueles que se queixam do 
estado do mundo, mas que 
continuam sentados no sofá. 
Eis a mensagem:

“Um homem se destaca no 
horizonte de minha memória 
como o planeta Marte no seu 
periélio.

“Quando irrompeu a guer-
ra entre a Espanha e os Esta-
dos Unidos, o que importava 
a estes era comunicar-se ra-
pidamente com o chefe dos 
insurretos, Garcia, que se 
sabia encontrar-se em alguma 
fortaleza no interior do ser-
tão cubano, mas sem que se 
pudesse precisar exatamente 

ARTIGO

Paiva Netto
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ARTIGO

Mensagem a Garcia
onde. Era impossível um enten-
dimento com ele pelo correio 
ou pelo telégrafo. No entanto, 
o presidente tinha de assegu-
rar-se da sua colaboração, e isto 
quanto antes. Que fazer?

 “Alguém lembrou: ‘Há um 
homem chamado Rowan; e 
se alguma pessoa é capaz de 
encontrar Garcia, há de ser 
Rowan’.

“Rowan foi trazido à pre-
sença do presidente, que lhe 
confiou uma carta com a in-
cumbência de entregá-la a 
Garcia. De como esse homem, 
Rowan, tomou a carta, meteu-a 
num invólucro impermeável, 
amarrou-a ao peito e, após qua-
tro dias, saltou de um barco sem 
coberta, alta noite, nas costas de 
Cuba; de como se embrenhou 
no sertão para, depois de três 
semanas, surgir do outro lado 
da ilha, tendo atravessado a pé 
um país hostil, entregando a 
carta a Garcia — são coisas que 
não vêm ao caso narrar aqui 
pormenorizadamente. O ponto 
que desejo frisar é este: Mac 
Kinley deu a Rowan uma carta 
destinada a Garcia; Rowan to-
mou-a e nem sequer perguntou: 

‘Onde é que ele está?’
“Hosana! Eis aí um homem 

cujo busto merecia ser fundido 
no bronze imarcescível e sua 
estátua colocada em cada esco-
la do país. Não é de sabedoria 
livresca que a juventude preci-
sa, nem de instrução sobre isto 
ou aquilo. Precisa, sim, de um 
endurecimento das vértebras, 
para poder mostrar-se altiva 
no exercício de um cargo; para 
atuar com diligência; para 
dar conta do recado; para, em 
suma, levar uma mensagem a 
Garcia.

“O general Garcia já não é 
deste mundo, mas há outros 
Garcias. A nenhum que se te-
nha empenhado em levar avan-
te uma empresa em que a ajuda 
de muitos se torne precisa têm 
sido poupados momentos de 
verdadeiro desespero ante a 
imbecilidade de grande número 
de homens, ante a inabilidade 
ou falta de disposição de con-
centrar a mente numa deter-
minada coisa e fazê-la”.

“Amai-vos uns aos outros”
O Mandamento Novo de Je-

sus, Lei de Solidariedade Plane-
tária — “Amai-vos como Eu vos 
amei. Somente assim podereis 
ser reconhecidos como meus 
discípulos” (Evangelho, segun-

do João, 13:34 e 35) —, é uma 
Mensagem a Garcia dirigida a 
ainda milhões de surdos morais 
ou amantes da Lei de Talião. 
Não foi à toa que num instante 
de amargura Gandhi (1869-
1948) declarou: “Olho por olho, 
e a humanidade acabará cega”.

Acreditamos no Amor e na 
Justiça iluminada pelo Novo 
Mandamento do Divino Profes-
sor. Porém, jamais pregamos a 
acomodação. Há que se promo-
ver a Esperança neste planeta, 
a Paz de Deus, a tranquilidade 
e segurança ao Espírito, ainda 
apenas tangenciadas pelos 
acordos internacionais, em 
geral obedientes a interesses 
díspares, fontes de tantos con-
flitos. Contudo, o ser humano 
chegará lá... Ele, em virtude 
de uma saudável teimosia em 
continuar habitando a Terra, 
adquiriu paranormal capa-
cidade de sobreviver às mais 
agudas crises da sua História, 
entregando no momento certo, 
quando tudo parece perdido, a 
sua Mensagem a Garcia.

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

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com
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Política Segurando gastos
A possibilidade de estouro no teto de 
gastos fez o governo contingenciar 
mais R$ 6,739 bilhões de gastos

Pela internet
Imóveis que a União não conseguiu 
vender em licitações serão ofertados 
ao público de uma nova maneira.

Aprovado por unanimidade 
na sessão da última terça-fei-
ra, 19, quanto a legalidade o 
projeto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que amplia de 
8 para 10 anos o tempo de fa-
bricação dos veículos para que 
taxistas possam atuar em Rio 
Preto será analisado quanto o 
mérito. A proposta retorna à 
pauta de votações na sessão de 
terça-feira, 26. 

Edinho altera e traz nova 
redação a Lei nº 8.626, de 14 
de maio de 2002, que dispõe 
sobre o exercício da atividade 
de transporte de passageiros 
por veículos de aluguel – táxi, 
no município. 

“A propositura objetiva am-

Aumento do tempo de fabricação 
dos táxis entra em votação final

10 ANOS

pliar de 08 (oito) para 10 (dez) 
anos de fabricação do veículo, 
a permissão para a inscrição 
ao preenchimento de vagas 
para o exercício da atividade de 
transporte de passageiros por 
veículos de aluguel – táxi”, diz 
trecho do projeto. 

“Fica proibida a renovação 
anual do alvará para explora-
ção dos serviços de táxi, com 
veículo de 12 (doze) ou mais 
anos de fabricação”, ainda 
determina o projeto. 

Na justificativa o prefeito 
diz que a mudança no tempo 

de fabricação dos veículos por 
parte dos taxistas é uma forma 
de evitar que eles precisem ser 
obrigados a adquirir veículos 
mais novos. 

“Viabiliza a flexibilização 
da prestação dos serviços de 
táxi no Município, fomentan-
do de forma adequada que os 
permissionários explorem sua 
atividade sem que tenham de 
adquirir novos veículos ou 
veículos com menor tempo de 
utilização ou fabricação, de 
forma tão imediata como é exi-
gido até o presente momento”, 

A medida impacta cerca 
de 240 taxistas regula-
mentados que atendem 
atualmente em 
Rio Preto.

DIREITA

Adesivaço para Bolsonaro 
e Tarcísio reúne 2 mil 

Aumento do tempo de fabricação dos táxis de Rio Preto terá votação final

Adesivaço reúne mais de 2 mil veículos 

Mais de 2 mil veículos 
foram adesivados entre as 9 
horas e o meio-dia deste sába-
do, 23, no estacionamento do 
Centro Regional de Eventos, 
em Rio Preto, segundo os or-
ganizadores Danila Azevedo, 
Paulo Bassan e Denilson Mar-
chezoni. A ação foi em favor 
do presidente Jair Bolsonaro 
e em apoio ao seu candidato 
ao governo do Estado de São 
Paulo, o ex-ministro de Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas.

Também foram distribuí-
dos adesivos da pré-candida-
tura de Danila, pelo PTB, como 
deputada federal. 

Ao Dhoje, ela frisou que é 
a segunda vez neste ano que 
o grupo realiza um adesivaço 

na cidade.
“Foi muito positivo hoje. Os 

patriotas realmente se coloca-
ram à disposição e adesivaram 
seus veículos. O movimento 
foi intenso durante o ato. Pre-
cisamos realmente expandir 
o nome do Tarcísio e é isso 
que estamos fazendo. Temos 
certeza que iremos alcançar a 
vitória”, salientou.

De acordo com Danila, ela 
estará em um ônibus que vai 
sair de Rio Preto, no próximo 
dia 30, para uma convenção 
no Expo Center Norte, em São 
Paulo, onde deve ser oficializa-
da a candidatura de Tarcísio, 
com a presença de Bolsonaro 
e filiados do PTB, que também 
fará na mesma data e local o 
seu encontro partidário.

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

A Câmara de Rio Preto 
analisa na sessão de terça-fei-
ra, 26, veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) ao projeto de lei 
que cria o ‘Programa Corujão 
da Saúde’ no município. A 
proposta, de autoria do vere-
ador Celso Peixão (MDB), diz 
que o programa poderia ser 
implementado em hospitais, 
clínicas particulares e filan-
trópicas, através de convênio 
para agilizar consultas e até 
pequenas cirurgias em horá-
rios alternativos, preferencial-
mente das 18h à meia-noite, 
conforme a capacidade ociosa 
de cada local. 

Aprovado no mês passado 
o Corujão da Saúde ainda 
prevê que a Prefeitura ficará 
autorizada a dar preferência 
para que as consultas, os exa-
mes médicos e as cirurgias que 
estiverem com mais de seis 
meses de espera comecem a 
ser atendidos tão logo o pro-
grama seja implementado. 

Edinho alegou no veto 
que o projeto extrapola as 
competências Legislativas e 
cria despesas sem apresentar 
o impacto financeiro. “A pro-
posição legislativa que crie ou 
altere despesa obrigatória ou 
renúncia de receita deverá ser 

Câmara analisa vetos do Corujão 
da Saúde e de estudo para radares

VEREADORES

Edinho alegou no veto 
que o projeto extrapola 
as competências Legis-
lativas e cria despesas

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

acompanhada da estimativa 
do seu impacto orçamentário 
e financeiro, uma vez que 
inexiste no Projeto de Lei em 
análise a devida estimativa do 
seu impacto orçamentário e 
financeiro”, diz. 

“É imprescindível para o 
equilíbrio financeiro e orça-
mentário do Erário municipal 
que se demonstre a compa-
tibilidade da despesa criada, 
sendo que a Propositura em 
questão não se compatibiliza 
com as leis orçamentárias 
vigentes, sendo vedado “o 

início de programas, projetos 
e atividades não incluídos na 
lei orçamentária anual”, diz o 
prefeito no veto. 

O autor, Peixão afirma 
que a intenção é zerar a fila 
de espera por consultas e 
exames. “Zerar as filas de 
exames através de parcerias, 
para aumentar em horário 
alternativo. As pessoas que 
trabalham durante o dia terão 
preferência. Facilitando a vida 
de todo mundo. Pela recla-
mação no atraso de mais de 6 
meses dos exames parados na 

tabela de procedimentos, 
medicamentos. OPM do SUS 
(Órteses, Próteses e materiais 
do Sistema Único de Saúde), a 
ser pago, em 30 dias, pela Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
mediante relatório de módulo 
ambulatorial.” 

Radares 
Outro veto que será ana-

lisado pelos vereadores foi 
aplicado pelo prefeito ao 
projeto que obriga realização 
de estudo prévio antes da 
instalação de radares, bem 
como alerta com antecedência 
aos motoristas de que o local 
será fiscalizado por radar e 
também a disponibilização 
do referido estudo no site da 
Prefeitura. Consta no projeto 
que deverá ser feito estudo 
com prazo mínimo de 60 dias 
de antecedência à instalação, 
devendo informar todos moti-
vos, bem como dados técnicos 
que foram apurados durante 
o período de avaliação. 

Ainda segundo o projeto, 
durante o período de ava-
liação, deverá ser instalado 
no local onde ficará o radar 
sinalização informando a 
população sobre a existência 
do estudo. 

O vereador Bruno Mari-
nho justifica seu projeto como 
forma de “evitar a instalação 
desnecessária dos mesmos em 
locais que não tenham real 
justificativa ou demanda, mas 
que por convicção singular, 
ainda sim sejam instalados”. 

Edinho apontou vício de 
iniciativa para vetar.

Veto ao ‘Programa Corujão da Saúde’ entra na pauta de votações; sessão é nesta terça

rede pública.”.
Consta no projeto apro-

vado que o Poder Executivo 
poderá disponibilizar equi-
pes para a organização e de-
senvolvimento do programa 
e que caberá ao município 
promover toda a organização 
gerencial do programa, desig-
nando equipes para a gestão 
e para o desenvolvimento 
do programa. “Os serviços 
privados deverão concordar 
com a remuneração dos exa-
mes e consultas realizados 
no valor estabelecido pela 

Ambulante 
aproveita 
polarização 
para vender

A polarização entre 
os presidenciáveis Jair 
Bolsonaro (PL), pré-can-
didato à reeleição, e o 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) faz o 
comércio informal se mo-
vimentar para aproveitar 
a ocasião e faturar ganhos 
extras. 

Renda
O vendedor ambulante 

Diego Aparecido da Silva 
aposta na venda de cami-
setas com as estampas dos 
dois políticos para ter um 
rendimento a mais. 

Desemprego
Desempregado desde 

2021, viu uma publicação 
em redes sociais de pesso-
as vendendo as camisetas 
personalizadas de Bol-
sonaro (tendo como cor 
predominante o amarelo) 
e Lula (tendo a cor predo-
minante o vermelho). 

Zona norte
Silva está há pouco 

mais de um mês vendendo 
as camisetas, cada uma 
delas custa R$ 25 e, atu-
almente, está em uma das 
avenidas mais movimen-
tadas da Região Norte. 

“Cada semana ficamos 
em pontos diferentes da 
cidade”, salientou o am-
bulante.

 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

diz Edinho. 
O vereador Paulo Pauléra 

(PP), ligado ao Sindicato dos 
Taxistas da cidade, lembra 
que o assunto é recorrente e 
atende pedido do Sindicato 
que representa 240 taxistas 
em Rio Preto. “Reivindicação 
antiga para dar a oportunidade 
devido a questão financeira 
para renovar a frota. Um re-
conhecimento neste momento 
difícil”, diz o vereador. 

A medida impacta cer-
ca de 240 taxistas regula-
mentados em Rio Preto. 

Medida amplia de 8 
para 10 anos o tem-
po de fabricação 
dos veículos para 
que taxistas 
possam atuar 
em Rio Preto

Divulgação

Agência Brasil
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CIDADES Ucrânia
O presidente da Ucrânia disse que não 
haverá um acordo de cessar-fogo sem 
a retomada de territórios perdidos 

Clima quente
Alarmante. Assim a Organização 
Meteorológica Mundial classificou a 
tendência de aquecimento na América

O 4º DP de Rio Preto vai 
investigar quem disparou um 
tiro de chumbinho contra um 
adolescente, de 14 anos, por 
volta das 18h30 desta sexta-
-feira, 22, no Jardim Santo 
Antônio, na Região Norte da 
cidade. 

A vítima contou a policiais 
militares que estava soltando 
pipa na frente de sua casa 
quando sentiu um ardor no 

ZONA NROTE

Garoto soltando pipa 
leva tiro de chumbinho

Maconha

Auxílio

POLÍCIA MILITAR

Foragido entra em casa desabitada 
para furtar e acaba capturado

rosto e ao passar a mão per-
cebeu que estava sangrando. 

O menor foi socorrido por 
sua mãe até a UPA do bairro e 
transferido, posteriormente, 
para a Santa Casa para retirada 
do chumbinho. 

Para a PM, o adolescente 
disse que não sabe de ninguém 
nas redondezas que tenha esse 
tipo de arma e nem porque foi 
atingido. 

Vizinhos desconfiaram do ba-
rulho ouvido em uma casa de-
sabitada, na Vila São Pedro, 
em Rio Preto, e acionaram a 
Polícia Militar que, ao chegar 
no endereço, às 12h15 des-
ta sexta-feira, 22, ligou para 
proprietário. 
No imóvel colocado à venda 
havia uma placa com número 
de telefone para contato. Um 
procurado da Justiça, de 39 
anos, foi surpreendido na re-
sidência e preso em flagrante. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, quando o dono chegou 
abriu a porta para a guarnição 
que encontrou o fugitivo se-
parando alguns objetos para 
furtar. 
O foragido foi levado algema-
do até o Plantão e transferido, 
posteriormente, à carceragem 
local, onde ficou à dispostição 
do judiciário. 

R$ 16 mil
Um golpe de estelionato cau-
sou prejuízo de R$ 16.548,74 
a uma rio-pretense, de 45 
anos, moradora no Jardim 
Morumbi. 
Na Central de Flagrantes, no 
final da tarde de ontem, a ví-

tima contou que recebeu liga-
ções de um 0800 nos dias 21 e 
22 e que o atendente se iden-
tificou como sendo funcioná-
rio do banco onde tem conta.
Como o falso bancário sabia 
todos seus dados pessoais, 
a dona de casa acreditou na 
informação de que seu apli-
cativo estava bloqueado e, 

seguindo orientações do mar-
ginal, foi até um caixa eletrô-
nico e fez procedimentos para 
supostamente liberar o aces-
so.
Mais tarde, ela descobriu a 
farsa ao verificar em seu ex-
trato o PIX feito pelo bandido. 
O crime será investigado pelo 
5º DP.

Durante revista de roti-
na em encomendas e cor-
respondências, às 11h30 
desta sexta-feira, 22, agen-
tes penitenciários do CDP 
(Centro de Detenção Pro-
visória) de Rio Preto apre-
enderam maconha sintética 
escondida em tubos de pas-
ta de dente. Os funcionários 
apreenderam 50 tiras de 
K-4 dentro das embalagens 
enviadas pela amásia de um 
detento, de 33 anos. Caso 
foi levado à delegacia.

O governo federal edi-
tou uma medida provisória 
(MP) que libera um crédito 
extraordinário de R$ 27 bi-
lhões para o pagamento dos 
benefícios sociais previstos 
na Emenda Constitucional 
23/22. Esses recursos, que 
serão direcionados para o 
Ministério da Cidadania e 
para Encargos Financeiros 
da União, não afetam o teto 
de gastos e nem o cumpri-
mento da meta de resultado 
primário, conforme prevê a 
própria Emenda Constitu-
cional. A MP foi publicada 
em edição do Diário Oficial 
da União sexta-feira .

Levado para a Santa Casa para retirada do chumbinho.

PM capturou o foragido após vizinhos da casa acionarem

Ygor Andrade

Cinco pessoas se afogaram 
em Rio Preto nos primeiros 
seis meses deste ano, contra 
três ao longo de 2021. Na área 
de cobertura do 13º Grupa-
mento de Bombeiros em Rio 
Preto, durante 2021, 29 pesso-
as se afogaram. Nos primeiros 
seis meses de 2022, foram 14 
afogamentos. 

Julho
Dos cinco que foram regis-

trados este ano em Rio Preto, 
4 foram no mês de julho, férias 
escolares, e um no mês de 
abril. Dos 14 na área de cober-
tura do Corpo de Bombeiros 
de Rio Preto, 8 foram neste 
mês de julho, que ainda não 
terminou. 

Outros 2 foram em janei-
ro, um em março e dois em 
abril. Ainda na região, dos 29 
registrados em 2021, apenas 1 

Férias de julho concentram 
mais casos de afogamentos

BOMBEIROS

aconteceu em julho. 

Prevenção
Uma tentativa de diminuir 

ou eliminar esse tipo de aci-
dente, o Corpo de Bombeiros 
possui um programa de edu-
cação pública voltado para as 
escolas públicas e privadas. 
O objetivo é orientar os alu-
nos sobre primeiros socorros. 
Dentro da grade educacional 
dos bombeiros educadores 

constam orientações sobre 
os perigos envolvendo o meio 
aquático. 

Outra opção, as redes so-
ciais da corporação. Elas di-
vulgam orientações e dicas 
sobre como se comportar nas 
prainhas, rios, represas e pisci-
nas. Outra ação importante, é a 
distribuição de panfletos sobre 
segurança e salvamento. Eles 
são distribuídos nas campa-
nhas “Operação Praia Segura”.

Este ano, o maior núme-
ro de pessoas afogadas 
na cidade e na região se 
acidentou em julho, mês 
de férias escolares

Bombeiros registram 5 afogamentos em seis meses de 2022 contra 3 em 2021

Jovem é 
baleado no 
Floresta Park e 
Deic investiga

Ocupantes de um VW 
Golf, de cor prata, atira-
ram contra um jovem, de 
21 anos, que caminhava 
no bairro Floresta Park, 
em Rio Preto. A tentativa 
de homicídio aconteceu 
por volta das 16 horas 
desta sexta-feira, 22. 

Antebraço
Baleado no antebraço 

e na coxa da perna es-
querda, foi socorrido até 
a UPA Norte, onde con-
tou a policiais militares 
que os autores efetuaram 
mais de dez disparos de 
arma de fogo, tendo sido 
atingido por dois. 

Sem saber
Para a PM, a vítima 

não soube informar placa 
do carro e nem caracte-
rísticas dos suspeitos. O 
rapaz também não disse 
porque foi alvo do aten-
tado. 

A Deic segue investi-
gando o caso, sem pistas 
até o momento. 

Idoso é preso 
após furtar 
patinete 
elétrico

Após furtar um pati-
nete elétrico em frente 
a uma lan house, na rua 
Independência, na noite 
de quinta-feira, um idoso, 
de 61 anos, foi preso em 
flagrante por policiais 
militares na madruga-
da desta sexta-feira, 22, 
quando passeava na re-
gião central de São José 
do Rio Preto. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o acusado ao 
ver a viatura tentou se 
esconder entre morado-
res de rua. 

Cerco
A guarnição cercou o 

grupo e identificou o acu-
sado, que havia abando-
nado o patinete a poucos 
metros de distância. 

Na delegacia de plan-
tão, a prisão foi confirma-
da e o indiciado levado à 
carceragem rio-pretense. 

O patinete foi apreen-
dido e depois entregue ao 
proprietário que foi até à 
delegacia.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Agente busca detento para audiência e apreende celulares
Quatro celulares, cinco 

carregadores e três fones de 
ouvido foram apreendidos por 
um agente penitenciário do 
Centro de Detenção Provisória 
(CDP) de Rio Preto, às 14h15 
desta sexta-feira, 22, dentro de 
um balde usado para descartar 
alimentos. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o servidor público 
estava à procura de um preso 

que não havia se apresentado 
para audiência virtual quando 
localizou os objetos escondi-
dos no balde. 

Os telefones e acessórios 
foram apresentados na Central 
de Flagrantes. Como não havia 
nenhum detento nas proxi-
midades não foi identificado 
quem era o dono dos aparelhos 
eletrônicos. 

Mãe

Um homem, de 47 anos, foi 
preso em flagrante pela Guar-
da Civil Municipal (GCM), na 
noite desta sexta-feira, 22, 
no Parque das Amoras 2, em 
Rio Preto, após descumprir 
medida protetiva de urgência. 
A ordem judicial para que se 
mantivesse afastado foi solici-
tada pela mãe, de 78 anos, do 
acusado. 

Segundo o boletim de ocor-

rência, mesmo com a determi-
nação da Justiça, o suspeito in-
vadia com frequência a casa da 
aposentada para furtar e trocar 
objetos por drogas. Quando os 
guardas chegaram no endere-
ço a residência estava fechada. 
Acompanhada por assistentes 
sociais, a vítima abriu a porta 
e a GCM encontrou o indiciado 
na salaConforme o registro po-
licial, apesar da boa estrutura, 

CDP

a casa estava sendo ‘depenada’ 
pelo filho da idosa. A fiação elé-
trica foi retirada, assim como 
disjuntores. Eletrodomésticos 
foram vendidos pelo autuado 
para bancar o vício. 

Prisão
Na delegacia, a prisão foi 

convertida em preventiva e o 
homem encaminhado à carce-
ragem rio-pretense. 

Mesmo com a deter-
minação da Justiça, 
o suspeito invadia 
com frequência a 
casa da aposentada 
para furtar e trocar 
objetos por drogas.

Da REPORTAGEM Da REPORTAGEM

Dos cinco que foram 
registrados este 
ano em Rio Preto, 
4 foram no mês de 
julho, férias escola-
res, e um no mês de 
abril.

Divulgação

Arquivo Cláudio Lahos 

Divulgação
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IMAGEM

Falta de insumos para 
exames prejudica 
pacientes de Rio Preto

A funcionária pública Bru-
na Cardoso, de 39 anos, é uma 
entre os rio-pretenses que 
estão sofrendo com a falta de 
contraste para a realização de 
exames como tomografias e 
cintilografias. 

Bruna tem um câncer que 
tomou os ovários e teve que 
fazer um exame após seis ses-
sões de quimioterapia na Santa 
Casa. Ele foi feito sem o con-
traste indicado e ela aguarda 
para saber se funcionou. Uma 
tomografia de tórax, abdômen 
e pelve. 

Na verdade, ela é vítima do 
que a Confederação Nacional 
de Saúde classifica de “falta 
de insumos para exames ra-

diológicos como tomografia 
e cintilografia com contraste 
iodado.” 

O contraste é a substância 
química que realça área do 
corpo, diferenciando tecidos 
normais dos doentes. “Dis-
seram que o contraste estava 
em falta no Brasil todo por 
causa da guerra, e que fariam 
o exame sem aplicação do con-
traste” diz. 

A ela, técnicos da Santa 

Casa disseram que estão “sem 
previsão de normalizar, por 
enquanto.” 

Santa Casa
O Dhoje tentou durante 

dois dias ouvir a assessoria 
de imprensa da Santa Casa. 
Houve conversa por telefone 
e mensagens por aplicativo. As 
últimas, sequer foram vistas. 

A falta do contraste não 
é novidade na Santa Casa de 
Rio Preto. Há pouco mais de 
um mês, o hospital suspendeu 
os exames eletivos e manteve 
o contraste ainda existente no 
estoque para exames de emer-
gência e urgência. 

O HB 
Já a assessoria de imprensa 

do Hospital de Base (Fundação 
Faculdade de Medicina de Rui 
Preto - Funfarme) informa 
que houve impactos recentes 
no fornecimento de contrate 
usados em exames de imagem. 
Para mitigar a situação, “o Par-
que de Diagnóstico por Ima-
gens passou por mudanças de 
protocolos internos, para que a 

necessidade do uso de contra-
tes fosse avaliada com ainda 
mais critérios, favorecendo seu 
racionamento e tendo como 
prioridade casos oncológicos e 
urgência e emergência”. 

Ainda segundo a assesso-
ria, “o Colégio Brasileiro de 
Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem (CBR), os motivos 
para a falta do produto no mer-
cado decorrem da demanda 
reprimida durante a pande-
mia e investimentos feitos em 
aquisição de novos tomógrafos 
para avaliações dos casos de 
Covid-19” E que “o comércio 
mundial foi afetado por para-
lisações e restrições de circula-
ção de pessoas na China”. 

Segundo o CBR há escassez 
de iodo, elemento essencial nas 
formulações dos meios de con-
trastes, além da interrupção do 
fornecimento do material por 
uma das empresas com maior 
participação de mercado. O HB 
afirma “que ainda possui esto-
que de contraste para a maior 
parte de seus exames e espera 
que a situação deve ser nor-
malizada no mês de agosto”. 

Bruxismo: a ligação dos desgastes dos 
dentes com o estresse e ansiedade

O bruxismo é um transtor-
no que ocorre sem que a pes-
soa perceba. É o ato de apertar, 
ranger os dentes, ou, ambos os 
eventos. O hábito é identifica-
do pelo desgaste nos dentes, 
ocasionando problemas que se 
agravam com o tempo. 

Segundo a dentista Van-
da Rieko Fujita Miyazaki, a 
condição apresenta sintomas 
como dor na musculatura da 
face pelo apertamento, dor de 
cabeça, às vezes zumbido no 
ouvido ou ouvido tampado. 

A especialista explica que 
as causas são multifatoriais. 
“O estresse, ansiedade são os 
maiores causadores. Existe um 
grupo que defende a oclusão 
errada, que são os contatos 
dentários errados como cau-
sador, mas, hoje, sabe-se que 
o emocional é o principal. A 

somatória dos fatores leva ao 
bruxismo”, diz. 

Myazaki salienta que o tra-
tamento também é multidis-
ciplinar tendo de lançar mão 

da fisioterapia, acupuntura, 
laserterapia, aromaterapia, 
psicologia e outras especia-
lidades para auxiliar no tra-
tamento odontológico. “Na 

odontologia utilizamos placas 
interoclusais, ajustes oclusais, 
reabilitações orais e ortodontia 
aliados a outros tratamentos 
não odontológicos. Apenas a 
odontologia é muito limitado”, 
destaca.

A profissional frisa que, 
desenvolver o bruxismo é 
algo que pode ocorrer em 
qualquer indivíduo. Como 
parte da prevenção, Fujita 
declara que a melhor ma-
neira é uma vida menos es-
tressada, com a prática de 
atividades físicas regulares.  
Teresa de Jesus Ramos No-
gueira, secretária, descobriu o 
bruxismo há cerca de 15 anos. 
“Sentia dores no maxilar e no 
pescoço e, periodicamente, 
troco a placa, pois, mesmo 
fazendo uso dela, também 
quebrei um implante de porce-
lana. Quando percebo a tensão 
tento me policiar. Infelizmente 
o bruxismo é muito sério”, 
salienta. 

ODONTOLOGIA

EDUCAÇÃO

Educadora explica 
sobre ensino 
religioso para 
alunos da 
rede pública

De acordo com a educadora 
Deise Duarte, na BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular) 
elaborada pelo Ministério 
da Educação, existe a área 
de ensino religioso, sendo 
inseridas as competências es-
pecíficas, unidades temáticas, 
objetos de conhecimento e 
habilidades a serem desenvol-
vidas em cada etapa do ensino 
fundamental 1 e 2, podendo 
ser ministradas por profes-
sores de História e Filosofia. 
“Nas etapas do fundamen-
tal I, a orientação é que, se 
compreenda as temáticas 
diferentes e, em ambas po-
demos abordar o Candomblé, 
o Islamismo, o Judaísmo, 
o Espiritismo entre outros, 
afinal, o ‘ensino religioso’ 
tem a função de apresentar a 
história das religiões”, afirma. 
A grade requer que o ensino 
religioso seja uma ferramenta 
para reconhecer os diferen-
tes espaços de convivência, 
enfatizando o respeito entre 
as práticas celebrativas de di-
ferentes tradições religiosas, 
isto é, culturas e sociedades. 
A professora diz que a escola 
é um espaço para o desenvol-
vimento integral do aluno, 
objetivando não apenas que 
aprendam a ler, escrever e 
compreender o que leram, 
mas sim, garantir o pleno 
desenvolvimento das crianças 
em todas as dimensões - cul-
tural, emocional, intelectual, 
física e cognitiva além de 
se constituir como projeto 
coletivo compartilhado por 
crianças, jovens, famílias, 
educadores e comunidades 
locais. 

Diversidade
Duarte ressalta que o Brasil 
é um país onde a diversidade 
cultural é latente e as religiões 
fazem parte da nossa cultura, 
da história de todos os povos, 
e, portanto, conhecer as his-

tórias das diferentes religiões 
deveria ser igual. “Acho im-
portante frisar que conhecer é 
diferente de ser catequizado, 
o papel da escola é “ajudar” 
o aluno a se desenvolver 
integralmente para viver e 
conviver em uma sociedade 
plural, catequizar não é papel 
da escola, é particular de cada 
família”, enfatiza. 
Para a professora, é preciso 
respeitar as crianças como 
sujeito de direitos, atores 
sociais com expressões e 
linguagens diferentes, sendo 
elas criadoras e produtoras 
de culturas próprias que são 
construídas na interação com 
seus pares, seja em casa com 
a família, na igreja ou na 
comunidade em que vivem.  
Duarte observa que em al-
gumas escolas, profissionais 
da educação professam sua 
fé abertamente, seja por ora-
ções de agradecimento antes 
das refeições, antes de iniciar 
as aulas ou por símbolos reli-
giosos no espaço. 
E isso parece totalmente nor-
mal, pelo fato de a sociedade 
ocidental ter massivamente 
o cristianismo como base 
religiosa em sua cultura. No 
entanto, se uma manifestação 
fora do cristianismo ocorres-
se, qual seria a reação? 
“O ideal seria nenhum edu-
cador professar nenhuma 
fé dentro do espaço escolar, 
afinal, fere o Estado de direi-
to. Pensar em um trabalho de 
conscientização com toda a 
comunidade escolar é válido, 
constituindo assim realmente 
a laicidade na escola e no 
ensino religioso, ofertando 
todas as religiões e não ape-
nas o que está vinculado ao 
cristianismo”, relata. 
Ainda segundo a profissional, 
o Ensino Religioso na rede 
pública é facultativo, sen-
do necessário que a escola 
tenha professores respon-
sáveis para ministrar essas 
aulas com imparcialidade, 
além de fornecer espaço e 
subsídios para o desenvolvi-
mento pedagógico do aluno. 

TRÂNSITO

Corrida interdita 
avenidas hoje

As avenidas José Munia, 
Brasilusa e Romeu Strazzi se-
rão parcialmente interditadas 
na manhã de domingo, 24, en-
tre 5h e 10h, para a realização 
de uma corrida de rua. Durante 
esse período, não será possível 
cruzar a avenida José Munia 
na altura das ruas Roberto Si-
monsen e Abrão Thomé, nem 
pela avenida Francisco das 
Chagas Oliveira. Os pontos de 
interdição já estão sinalizados 
com faixas. 

Na José Munia, haverá uma 
área separada por cones para 
os atletas e o tráfego será per-
mitido nas outras faixas. Uma 
das pistas da avenida Brasi-
lusa estará completamente 
interditada para uso dos com-
petidores, na lateral do Plaza 
Avenida Shopping. Na Romeu 
Strazzi, apenas um pequeno 
trecho de uma das vias estará 

interditado, nas proximidades 
da avenida Brasilusa. O mapa 
completo das interdições pode 
ser acessado aqui. 

Pontos afetados: avenidas 
José Munia, Brasilusa, Romeu 
Strazzi, Francisco das Chagas 
Oliveira e ruas Roberto Simon-
sen e Abrão Thomé.

Pacientes da Santa Casa de Rio Preto já não conseguem fazer nem os exames de emergência

       Disseram que 
o contraste es-
tava em falta no 
Brasil todo por 
causa da guerra, 
e que fariam o 
exame sem apli-
cação
Bruna Cardoso, 
Paciente da Santa Casa

“

“

A dentista Vanda Rieko Fujita Miyazaki

Pacientes da Santa Casa 
de Rio Preto já não con-
seguem fazer nem os 
exames de emergência 
por falta de insumos
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ROTULOS DE ALIMENTOS: 
ORIENTAÇÕES AO CONSUMIDOR

MARKETING DE ALIMENTOS MUITAS VEZES 
“DISFARÇA” OS REAIS COMPONENTES DO 
PRODUTO. O JEITO É LER A ROTULAGEM

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 !!!  

Os rótulos são elementos essenciais 
de comunicação entre produtos e 
consumidores. Daí a importância 
das informações serem claras 
e poderem ser utilizadas para 
orientar a escolha adequada de 
alimentos.
No Brasil, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), é o 
órgão responsável pela regulação 
da rotulagem de alimentos que 
estabelece as informações que 
um rótulo deve conter, visando à 
garantia de qualidade do produto e 
à saúde do consumidor.

Informação nutricional 
obrigatória
Porção: é a quantidade média do 
alimento que deve ser usualmente 
consumida por pessoas sadias 
a cada vez que o alimento é 
consumido, promovendo a 
alimentação saudável.
Medida caseira: indica a medida 
normalmente utilizada pelo 
consumidor para medir alimentos. 
Por exemplo: fatias, unidades, pote, 
xícaras, copos, colheres de sopa. A 
apresentação da medida caseira é 
obrigatória. Esta informação vai 
ajudar o consumidor a entender 
melhor as informações nutricionais.
%VD: percentual de valores 
diários é um número em percentual 
que indica o quanto o produto 
apresenta de energia e nutrientes 
em relação a uma dieta de 2000 
calorias.

 O que significam os itens 
da Tabela de Informação 
Nutricional dos Rótulos 
de Alimentos:
– Valor energético: é a energia 
produzida pelo nosso corpo 
proveniente dos carboidratos, 
proteínas e gorduras totais. Na 
rotulagem nutricional o valor 
energético é expresso na forma de 
quilocalorias (kcal) e quilojoules 
(kJ).
– Carboidratos: são os 
componentes dos alimentos 
cuja principal função é fornecer 
energia para as células do corpo, 
principalmente do cérebro. São 
encontradas em maior quantidade 

Desde que a “internet” descobriu 
que o lanche McPicanha, do 
Mc Donald’s, não tinha, de fato, 
picanha, uma luz de alerta se 
acendeu nos consumidores e órgãos 
de fiscalização: as informações de 
divulgação e da embalagem nem 
sempre condizem com o que diz 
o rótulo dos alimentos.
A polêmica sobre como é feito o 
marketing de produtos alimentícios 
não é nova, mas as exigências cada 
vez maiores fazem com que alguns 
hábitos e práticas se modifiquem. 
Afinal, você sabe o que está 
comendo e como procurar quais 
os reais ingredientes que compõem 
suas refeições?

Picanha só no molho: o 
caso do McDonald’s
As frequentes diferenças 
entre rótulo e embalagem voltaram 
à pauta após a denúncia feita 
pela página no Instagram “Coma 
com os Olhos” sobre 
o McPicanha, do McDonald’s, no 
último mês de abril. Após a 
repercussão, a própria rede de fast 
food admitiu que a carne nobre 
estaria contida apenas no molho do 
sanduíche.
“Os lançamentos trazem a novidade 
do exclusivo molho sabor picanha 
(com aroma natural de picanha)”, 
disse em comunicado.
Diante do ocorrido, o Procon-
SP notificou a empresa Arcos 
Dourados Comércio de 
Alimentos, detentora da 
marca McDonald’s no Brasil, para 
explicar o novo produto, 
informando sua tabela nutricional 
com a composição de cada um dos 
ingredientes do lanche, como carne, 
molho, pão, aditivos, etc. Além disso, 
o órgão cobrou diversos outros 
documentos, como comprovantes 
de testes de qualidade e cópia dos 
materiais publicitários.
O Conar (Conselho de 
Autorregulação Publicitária) 
também entrou na história e 
abriu processo contra a Arcos 
Dourados. Por sua vez, a empresa 
disse que está trabalhando 
para esclarecer todos os 
questionamentos levantados. 
Em nota, ela ainda reforçou que os 
novos McPicanha ganharam o nome 
“justamente para proporcionar uma 
nova experiência ao consumidor, 
ao oferecer sanduíches inéditos 
desenvolvidos com um sabor mais 

em massas, arroz, açúcar, mel, 
pães, farinhas, tubérculos e doces 
em geral.
– Proteínas: são componentes 
dos alimentos necessários para 
a construção e manutenção dos 
nossos órgãos, tecidos e células. 
Encontramos nas carnes, ovos, 
leites e derivados, e nas leguminosas 
(feijões, soja e ervilha).
– Fibra alimentar: está presente 
em diversos tipos de alimentos 
de origem vegetal, como frutas, 
hortaliças, feijões e alimentos 
integrais. A ingestão de fibras 
auxilia no funcionamento do 
intestino. Procure ingerir alimentos 
com altos %VD de fibras 
alimentares.
– Gorduras totais: as gorduras 
são principais fontes de energia do 
corpo e ajudam na absorção das 
vitaminas A, D, E e K. As gorduras 
totais referem-se à soma de todos 
os tipos de gorduras encontradas 
em um alimento, tanto de origem 
animal quanto vegetal.
– Gorduras saturadas: tipo de 
gordura presente em alimentos 
de origem animal, como carnes, 
toucinho, pele de frango, queijos, 
leite integral, manteiga, requeijão, 
iogurte. O consumo desse tipo 
de gordura deve ser moderado, 
pois em grandes quantidades pode 

aumentar o risco de doenças do 
coração.
– Gorduras trans: tipo de gordura 
encontrada em grandes quantidades 
em alimentos industrializados, 
como as margarinas, cremes 
vegetais, biscoitos, sorvetes, 
salgadinhos prontos, produtos 
de panificação, alimentos fritos e 
lanches salgados que utilizam as 
gorduras vegetais hidrogenadas na 
sua preparação. O consumo desse 
tipo de gordura deve ser muito 
reduzido, considerando que nosso 
organismo não necessita desse 
tipo de gordura e ainda porque 
quando consumido em grandes 
quantidades pode aumentar o risco 
de doenças do coração. Não se 
deve consumir mais que 2 gramas 
de gordura trans por dia.
– Sódio: está presente no 
sal de cozinha e alimentos 
industrializados (salgadinhos 
de pacote, molhos prontos, 
embutidos, produtos enlatados 
com salmoura), devendo ser 
consumido com moderação, uma 
vez que seu consumo excessivo 
pode levar ao aumento da pressão 
arterial.
O consumo freqüente e em grande 
quantidade de sal, açúcar, doces, 
refrigerantes, salgadinhos, frituras 
e outros alimentos industrializados 
aumenta o risco de doenças como 
câncer, obesidade, hipertensão 
arterial, diabetes e doenças do 
coração. Escolha alimentos mais 
saudáveis, lendo as informações 
e a composição nutricional nos 
rótulos dos alimentos.

Divulgação
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acentuado de churrasco”.

Rótulo x marketing, 
quem sai ganhando nessa 
disputa?
Na justificativa de colocar 
a experiência do consumidor à frente, 
infelizmente, estes casos de confusão 
entre rótulo e embalagem são mais 
comuns do que parecem.
São várias as estratégias da indústria 
e das redes de fast food para 
destacar alguma característica 
positiva que, na verdade, não está 
de acordo com a composição real 
do produto.
Por exemplo, denúncias recentes 
feitas: a do biscoito Nesfit de aveia 
e mel que não contém mel na sua 
composição e a bebida Del Valle 
Fresh, que parece ser suco, mas tem 
menos de 1,5% de fruta.
Portanto, todos esses casos podem 
se enquadrar como publicidade 
enganosa pelo Código de Defesa do 
Consumidor e, portanto, não estão 
dentro da legalidade. Porém, muitas 
vezes as empresas não são punidas 
por se utilizarem de brechas em 
regras menos restritivas, mas que 
valem menos que o código, que é 
uma Lei Federal.
No entanto, há uma mudança 
em curso, baseada na ação dos 
órgãos fiscalizadores e na demanda 
dos próprios consumidores, 
frequentemente os primeiros a 
trazer à tona situações passíveis de 
denúncia.
No caso do Del Vale 
Fresh, muitos Procons atuaram 
e chegaram até a proibir a 
comercialização do produto em 
alguns estados, como foi o caso 
no Distrito Federal. Os tribunais 
superiores também já puniram, 
por exemplo, várias empresas por 
fazerem publicidade infantil de 
produtos ultra processados.

Diferenças entre rótulo e 
embalagem
Também é importante destacar 
que toda a lógica do rótulo e 
da embalagem são diferentes. 
Enquanto o rótulo contém as 
informações sobre o produto, 
muitas vezes em “letras pequenas”, 
a embalagem é todo o material 
que reveste o alimento, trazendo 

o conteúdo de marketing que fica 
mais à vista.
O Procon-SP, por exemplo, lista 
as regras para a rotulagem de 
alimentos industrializados, que 
devem obrigatoriamente apresentar 
data de validade, lote, composição, 
origem, quantidade, outras 
informações necessárias para a sua 
utilização (instruções de preparo, 
forma de armazenamento, etc.) 
e alertas sobre componentes que 
possam causar alergia, como glúten, 
fenilalanina e sacarose.
O problema é que ler todos esses 
dados técnicos que muitas vezes 
estão em locais escondidos não 
ajuda a incutir o hábito de se 
atentar aos rótulos de alimentos 
no país.  essa apresentação da 
rotulagem, inclusive, é um dos 
cernes da questão.
A maior parte do que está em 
destaque nas embalagens dos 
alimentos são informações de 
caráter publicitário, que podem levar 
o consumidor ao engano por não se 
atentar a dados complementares 
importantes, como a lista de 
ingredientes.

Ler rótulos, como buscar a 
informação corretamente
Para se prevenir de propagandas 
enganosas em alimentos, a confira 
duas regras básicas: ler sempre o 
rótulo e “se tiver muita publicidade, 
é bom desconfiar e ler o rótulo com 
mais atenção ainda”. O alerta fica 
maior em produtos como sucos 
de caixinha, biscoito que parecem 
saudáveis, iogurtes e bebidas lácteas.
Outras dicas são conferir a lista 
de ingredientes dos alimentos 
embalados, mesmo os que costuma 
comer habitualmente, pois os 
fabricantes mudam bastante a 
composição e nem sempre avisam; 
saber que a lista de ingredientes 
vem em ordem decrescente de 
quantidade, ou seja, o que aparecer 
primeiro é o que se encontra em 
maior quantidade no produto; e, 
no quesito saúde, evitar o consumo 
de alimentos ultra processados, 
que podem ser identificados pela 
presença de nomes que não se 
encontram em casa, como extratos 
e substâncias químicas, corantes, 
aromatizantes e adoçantes.
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FÁTIMA CRUZ
fatimacruz@bol.com.br

(17) 99113 - 4901

SILVIO SANTOS E ALEXANDRE PATO
Alexandre confessa que Silvio é apaixonado por futebol. O jogador disse que no Orlando City 
ele encontrou a paz que sempre procurou para jogar futebol.  

DICA DE LIVRO
Quem gosta de leitura picante, pode ler Violência na política jacobinos, de Floriano Peixoto.

O padre da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, igreja do São Deocleciano. Ele está ao lado da 
imagem de São Pedro.

FRASE DO DIA
O brasileiro tem excesso de otimismo para ser empreendedor. O excesso de otimismo é uma 
coisa muito perigosa, porque o empreendedor tem que conhecer contabilidade, conhecer de 
publicidade e falta muito coleguismo.

IDADE
Depois dos quarenta a beleza aumenta e a gente coloca uns óculos mais forte, porque a 
beleza aumenta, a gente é inteligente e a gente se sente.

PORTUGUÊS
CPF significa Cadastro da Pessoa Física ou a palavra Cede, que quer dizer Cadastro. CPF 
pode ser Cadastro da Pessoa Física ou Cede da Pessoa Física, que vem do verbo ceder.

PETRÓLEO
Mês de julho apontou que o preço da gasolina é o mais baixo em treze meses.

RELACIONAMENTO
Dramas emocionais que causam distanciamento. Geralmente são quatro: o agressor, o 
interrogador, a vítima e o distante.

FÁTIMA CRUZ
Uma das primeiras colunistas sociais do 
Noroeste Paulista. Tem uma tradição que 
lhe confere muito respeito entre os jor-
nalistas. Embora trabalhando hoje menos 
que nos períodos de grande produtividade, 
continua alimentando o noticiário social 
com fatos que ela obtém através do grande 
número de amizades que fez ao longo de 
sua carreira. Seus comentários são sempre 
muito suscintos e muito criativos, exercen-
do sua atividade muito mais por vocação do 
que por outros interesses. Palavras escritas 
pelo Dr. José Ferreira, ex-prefeito, ex-depu-
tado e grande nome da medicina no Brasil. 
Para Fátima, foi uma honra ser convidada 
para receber o troféu Gente Gentíssima. Um 
exemplo de cidadão brasileiro é o Marco 
Pinheiro, grupo de segurança, vigilância. O 
grupo estava expondo na Exposec de São 
Paulo. Entre os homenageados estava a 
Aninha Monteiro, presidente FEBRACOS 
(Federação Brasileira das Associações de 
Colunistas Sociais)

Não é apenas mais uma. A 
53ª edição da Festa do Peão 
de Guapiaçu quer entrar para 
a história do município como a 
maior de todos os tempos. Com 
realização da Prefeitura local e 
organização de uma empresa 
terceirizada, o megaevento 

acontecerá de 1º a 4 de setem-
bro, no Recinto de Exposições 
Municipal Prefeito Alcides 
Bega, com entrada franca nas 
quatro noites e sugestão de 

Estrelas do sertanejo prometem 
animar rodeio em setembro

GUAPIAÇU

Dia 1º de setembro, será 
a vez da dupla queridi-
nha do Brasil, Zé Neto e 
Cristiano

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

ingresso solidário. 
Ao público está sendo suge-

rido que leve 1 kg de alimento 
não perecível. Os donativos se-
rão encaminhados a entidades 
carentes da cidade. 

No dia 1º de setembro, 
quinta-feira, será a vez da 
dupla queridinha do Brasil, Zé 
Neto e Cristiano. No dia 2, sex-

Estabelecimentos ganham cartaz de combate à violência

Nomes consagra-
dos como Maia-
ra & Maraisa, Zé 
Neto & Cristiano, 
Cézar & Paulinho 
e Mato Grosso & 
Mathias estão na 
grade de shows

Divulgação
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 

UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL 
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 

EDITAL Nº 18/2022 – SEMFAZ/DAFT/UJTF 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio da UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL DE 
PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, NOTIFICA os respectivos interessados abaixo elencados das 
decisões e despachos exarados nos requerimentos apresentados e dos respectivos prazos para providências. 
Esgotado o prazo sem que os interessados tenham tomado as devidas providências, os processos seguirão os 
trâmites devidos até final arquivamento.  
Ademais, ficam os interessados cientes de que poderão solicitar cópias digitalizadas dos processos durante o 
respectivo prazo para recurso/providências através do seguinte endereço eletrônico: 
semfaz.julgamento@riopreto.sp.gov.br 

Protocolo Nome do 
Interessado/Representante Contribuinte/Representado Decisão/Despacho 

2020188814 LUCIA HELENA RIBEIRO DA 
TRINDADE BORDIN 

LUCIA HELENA RIBEIRO DA 
TRINDADE BORDIN 

30 DIAS PARA PROVIDENCIAR 
OS DOCUMENTOS 

SOLICITADOS 
2022112612 DALMA DA SILVEIRA DALMA DA SILVEIRA IMPROCEDENTE 
202194525 CARLOS TARCIZO ZANFOLIN SILCAR PNEUS LTDA IMPROCEDENTE 
202259699 CARLOS TARCIZO ZANFOLIN SILCAR PNEUS LTDA IMPROCEDENTE 

2020308962 
FUND APOIO ENS PESQ EXT 

SERV A COMUD FAC MED 
SJRP 

FUND APOIO ENS PESQ EXT 
SERV A COMUD FAC MED 

SJRP 
IMPROCEDENTE 

2021164572 
FUND APOIO ENS PESQ EXT 

SERV A COMUD FAC MED 
SJRP 

FUND APOIO ENS PESQ EXT 
SERV A COMUD FAC MED 

SJRP 
IMPROCEDENTE 

202250420 CREUSA FRANCISCO CREUSA FRANCISCO PROCEDENTE 

202248073 DORACI FRANCISCA DE 
JESUS GATTI 

DORACI FRANCISCA DE JESUS 
GATTI 

10 DIAS PARA PROVIDENCIAR 
OS DOCUMENTOS 

SOLICITADOS 

202254176 NELSON BENTO ALVARES NELSON BENTO ALVARES 
10 DIAS PARA PROVIDENCIAR 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS 

2022172324 MARCOS ROBERTO 
RODRIGUES 

MARCOS ROBERTO 
RODRIGUES 

30 DIAS PARA PROVIDENCIAR 
OS DOCUMENTOS 

SOLICITADOS 

2022178367 FATIMA GRISI KUYUMJIAN GK ADMINISTRAÇÃO E 
GESTAO DE BENS LTDA IMPROCEDENTE 

2022174018 APARECIDA PEREIRA 
ESGOUTE 

APARECIDA PEREIRA 
ESGOUTE 

30 DIAS PARA PROVIDENCIAR 
OS DOCUMENTOS 

SOLICITADOS 

2020254149 
SUEMIS MARIA DE CASTRO 

ALVES 
ASSOCIACAO RIOPRETENSE 

DE FARMACEUTICOS 

30 DIAS PARA PROVIDENCIAR 
OS DOCUMENTOS 

SOLICITADOS 

202273637 JOSE DO NASCIMENTO 
COSTA JOSE DO NASCIMENTO COSTA 

30 DIAS PARA PROVIDENCIAR 
OS DOCUMENTOS 

SOLICITADOS 

202264419 SILVIA HELENA NASCIMENTO JOAQUINA HERMELINO DO 
NASCIMENTO 

30 DIAS PARA PROVIDENCIAR 
OS DOCUMENTOS 

SOLICITADOS 

 202262483 SANDRA REGINA REQUENA 
MARTINS 

SANDRA REGINA REQUENA 
MARTINS 

30 DIAS PARA PROVIDENCIAR 
OS DOCUMENTOS 

SOLICITADOS 

202246667 MARCOS ANTONIO DE PAULA 
WAYBE SOLUÇOES EM 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA 

IMPROCEDENTE 

202240094 VALDECIR MINHARRO VALDECIR MINHARRO IMPROCEDENTE 
202252704 RUBENS NAOKI MORIKAWA RUBENS NAOKI MORIKAWA PROCEDENTE 
2022190131 CLAUDEMIRO PINA CLAUDEMIRO PINA 30 DIAS PARA PROVIDENCIAR 

São José do Rio Preto, 23 de julho de 2022 
PAULO HENRIQUE PAULETTO SCRIBONI 

COORDENADOR EXECUTIVO  
UNIDADE DE JULGAMENTO 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS 

2021229995 ROSA MARIA ZANARDI ROSA MARIA ZANARDI IMPROCEDENTE – 2ª 
INSTÂNCIA 

Editais

ta, dois shows: Clayton & Ro-
mário e Matogrosso & Mathias. 
No sábado, dia 3, sobem ao 
palco as gêmeas mais amadas 
do País, Maiara e Maraisa. E 
para finalizar a festa em grande 
estilo, os consagrados Cézar & 
Paulinho cantam seus sucessos 
no domingo, 4. 

Grandes sucessos da mú-

sica sertaneja universitária 
e muito ‘modão’ irão agitar 
e matar a saudade no pri-
meiro rodeio pós-pandemia. 
Os camarotes começam a ser 
vendidos na próxima semana, 
em Guapiaçu e pela internet.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)
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POSSANI
LUIZ FELIPE

LA´BRIZZA| O Camarote da La´Brizza foi atração no rodeio Country Bulls 2022. Um dos 
camarotes mais movimentados do evento country, foi o camarote da empresa La´Brizza Cos-
metics. Sob o comando do empresário Suélio Ribeiro, o espaço trouxe artistas e reuniu auto-
ridades e convidados de alto gabarito. A visita do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, 
de diversos deputados, de diversos prefeitos, de Rio Preto e região, além de vários empresá-
rios, causou burburinho pelos corredores dos camarotes empresariais. 
Outro ponto alto do camarote foi a presença da embaixadora da marca La´Brizza Cosmetics, 
a ex-BBB e modelo Ivy Moraes. Além dela, estiveram presentes a ex-panicat, apresentadora e 
modelo Nicole Bahls e a atriz Monique Alfradique. 
O empresário Suélio Ribeiro, diretor da La’Brizza Cosmetics, é conhecido por receber muito 
bem os amigos e isso foi visto nos  cinco dias no Rio Preto Country Bulls, que agitou Rio Preto, 
no camarote da sua empresa. O espaço, reservado para seus convidados, foi um dos mais con-
corridos da tradicional festa em todos os dias de evento. Na foto acima, Suélio Ribeiro com 
sua mulher Claudia Cremonezi, a modelo Nicole Bahls e o idealizador do Rio Preto Rodeo 
Country Bulls, Paulo Emilio Marques. Veja alguns clicks abaixo (foto de Arnaldo Mussi)

1 - Este colunista com a atriz Monique Alfradique (foto de Willian Paes)

2 – O fazendeiro Manoel Carlos Lemos, o Manezinho Lemos, com a gringa holande-
sa Saskia Slomp em camarote badalado (foto Arquivo)

3 – Jefferson Postigo e sua mulher Gisela Dias Becate 

4 - Claudia Cremonezi, Bruno Cremonezi e Márcia Cremonezi

5 - A embaixadora da marca La´Brizza Cosmetics, a ex-BBB e modelo Ivy Moraes e a 
ex-panicat, apresentadora e modelo Nicole Bahls

6 - O prefeito Edinho Araujo, Suélio Ribeiro, o governador Rodrigo Garcia, o deputado 
federal Luiz Carlos Motta, Claudia Cremonezi e o deputado estadual Itamar Borges

7 - Claudia Cremonezi e Suélio Ribeiro com o deputado federal Geninho Zuliani e sua 
mulher Ana Casseb Finato Zuliani 

8 – O empresário Suélio Ribeiro e sua mulher Claudia Cremonezi (foto de Luiz Fe-
lipe Possani)

9 - Suélio Ribeiro, a prefeita de Guapiaçu Luciani Cristina Martinelli Gimenes , Nicole 
Bahls, Jorge Gimenes e Claudia Cremonezi

GRATUITA
A 53ª edição da Festa do Peão de Guapiaçu 
será no Recinto de Exposições Municipal Pre-
feito Alcides Bega, com entrada gratuita nas 
quatro noites de evento, com sugestão da 
doação de 1 kg de alimento não perecível, que 
serão encaminhados a entidades carentes. O 
evento que será de 1 a 4 de setembro, traz dia 
1º, quinta-feira, a dupla, Zé Neto e Cristiano. 
No dia 2, sexta, dois shows: Clayton & Romá-
rio e Matogrosso & Mathias. No sábado, dia 3, 
Maiara e Maraisa. E a dupla Cézar & Paulinho 
vai se apresentar no domingo, dia 4. Os cama-
rotes começam a ser vendidos na próxima se-
mana, em Guapiaçu e também pela internet.

NIVER
Não será surpresa para este colunista se a 
ex-BBB Fabiana Teixeira vir a Rio Preto dia 
27, quarta-feira, no aniversário da empre-
sária e influencer digital Ana Paula Castilho. 
Conhecida como Mama, Fabiana Teixeira e 
outros famosos farão parte do evento, que 
tem como convidados, cerca de 150 influen-
ciadores do Brasil, aonde virão comemorar 
os 40 anos da loira. O aniversário tem como 
patrocinador oficial a Cachaça Cabaré. 

BAILE
Em comemoração ao Dia dos Pais, o Rio Pre-
to Automóvel Clube realiza um Baile no dia 
5 de agosto, a partir das 22 horas, no Salão 
Nobre do clube, com show da banda Homens 
de Preto. Será servido um Buffet de massas, 
com venda de bebidas à parte. Os convites 
estão à venda na secretaria do clube.

DEEJAY
O DJ rio-pretense, Luis Rocha embarcou on-
tem (sábado) para tour na Europa. O artista 
embarca para turnê de um mês, num total 
de oito shows, onde ele passará por Paris, 
Lisboa, Madrid, Barcelona, Cascais, Veneza e 
Roma, representando sua cidade natal e seu 
país nas principais casas de música eletrô-
nica do mundo, entre elas, a Imaginart, em 
Barcelona, Bairro Latino, em Lisboa e Loun-
ge Casa da Guia, em Cascais.

Amigos
Os 4 Amigos, formado pelos humoristas 
Dihh Lopes, Márcio Donato, Afonso Pa-
dilha e Thiago Ventura se apresentam no 
Teatro Paulo Moura dia 28 de outubro.

Fica a Dica
Um dos pratos que faço questão de sempre pedir no 
restaurante italiano Cantinella, é o Filetto di Maiale. É 
um filé suino ao creme de funghi seco, acompanhado 
de talharim da casa na manteiga e sálvia. Vale a pena!

Rua General Glicério

A única original, o 
resto é imitação

2874 Centro

ANIVERSÁRIO
O empresário e produtor de eventos Cristiano 
Miguel completou mais uma primavera. Ele 
que é popularmente conhecido no meio dos 
eventos como a Baronesa, neste ano comple-
ta dez anos como assessor de eventos, e aca-
ba de trazer mais uma novidade para as bala-
das e grandes eventos de Rio Preto e região. 
Cristiano Miguel agora leva aos melhores 
eventos, o Lounge da Baronesa, com muito 
requinte, sofisticação e conforto, aos eventos 
eletrônicos, dando uma nova cara para aque-
les que tem bom gosto e gostam de um local 
exclusivo.  O próximo Lounge da Baronesa, 
que o produtor de eventos Cristiano Miguel irá 
promover, será na festa à fantasia Tereza, que 
será realizada dia  5 de novembro, pela Tríade.
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