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DIA NACIONAL
DO LIVRO
Fernanda Santarelli é pro-
fessora há 18 anos e no dia 
Nacional do Livro diz que um 
dos desafios é manter a lei-
tura junto com a tecnologia e 
celulares dos alunos.
CIDADES Pág.5

RIO PRETO TEM 
176 MIL COM NOME 
SUJO NO SERASA

729 MIL DÍVIDAS INADIMPLENTES

Segundo levantamento da 
Serasa Experian, de 30 de 
agosto, são exatas 176.814 
pessoas endividadas. Esse 

grupo tem um total de 
729.448 débitos em atra-
so. A Serasa não especifica 
o valor. Na comparação 

com o mesmo período do 
ano passado, é possível 
perceber uma leve piora no 
quadro. Em agosto de 2021, 

éram 164.512 rio-pretenses 
inadimplentes com um to-
tal de 666.088 dívidas acu-
muladas. CIDADES Pág.5

Cidade adere ao 
programa Detecta

A prefeitura de São José do Rio Preto celebrou convênio 
para aderir ao sistema Detecta, plataforma do governo 
do Estado que visa a troca de informações e cooperação 
entre órgãos públicos, com foco na segurança. 
CIDADES Pág.4

PELA PM

Adolescente 
apreendido 
pela 16ª vez
por tráfico
Um adolescente, de 17 anos, 
foi apreendido pela Polícia 
Militar e encaminhado para 
a Fundação Casa, em Rio 
Preto, após ser flagrado pela 
16ª vez traficando.
CIDADES Pág.4

INVESTIGAÇÃO

Avô é 
denunciado 
por abuso 
sexual
Uma jovem, de 19 anos, 
acusou o avô, de 74 anos, 
morador na Vila Diniz, em 
Rio Preto, de abuso sexual, 
lesão corporal, ameaça e 
violência doméstica.
CIDADES  Pág.4

SEMÁFORO
SOLAR

TJ negou liminar 
e manteve lei que 
obriga semáforo 
com energia solar. 
POLÍTICA Pág.3

SEGURANÇA

O maior vilão dos endividados em qualquer pesquisa que se observa está ligado ao 
segmento bancos e cartões de crédito.

OLÍMPIA

Thermas  
adere ao 
Pacto Global 
da ONU
O Thermas dos Laranjais, 
parque aquático mais vi-
sitado da América Latina, 
acaba de ingressar no Pacto 
Global da ONU, a maior 
iniciativa voluntária de sus-
tentabilidade corporativa 
do mundo. Além de fazer 
compromisso com os 17 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável – ODS, 
outra iniciativa liderada 
pela Organização das Na-
ções Unidas.  
CIDADES  Pág.5

O Rio Preto Weilers joga neste sá-
bado (29) mais uma importante 
partida pelo Campeonato Brasileiro 
de Futebol Americano. O Weilers 
encara o Brown Spiders, de Curitiba, 
pelas quartas de final do torneio, às 
14h30, no Teixeirão, em Rio Preto. 
CIDADES Pág.5

O Weilers encara o Brown Spiders, de Curitiba, pelas quartas de final do torneio, às 
14h30, no Teixeirão, desta sábado

WEILERS BUSCA 
VAGA NA SEMI
JOGANDO NO 
TEIXEIRÃO

ELEIÇÕES

Bolsonaristas 
e petistas vão 
para as ruas 
neste sábado
A véspera da eleição em 
Rio Preto será marcada por 
atos de campanha. Neste 
sábado, 29, apoiadores do 
presidente e candidato à 
reeleição Jair Bolsonaro 
(PL) e do ex-presidente 
Luís Inácio Lula da Silva 
(PT) definiram estratégias 
em busca dos votos rio-pre-
tenses que ainda estão inde-
cisos. Centro e zona norte 
são alvos das campanhas 
POLÍTICA  Pág.3
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Pela relevância das con-
tribuições que trouxeram aos 
povos, falo-lhes sobre três 
expressivas figuras da huma-
nidade, celebradas no início 
de outubro: Mohandas Karam-

ARTIGO

Seres humanos de Paz
Paiva Netto

Procurador pede para a 
Central Única dos Trabalhado-
res (CUT) se retratar; Central 
nega

Funcionários da Bebidas 
Poty negaram ao Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria 
da Alimentação de São José 
do Rio Preto que a empresa 
tenha cometido assédio eleito-
ral fazendo pressão para que 
eles votem no presidente Jair 
Bolsonaro (PL), na eleição de 
domingo. A informação foi 
dada durante audiência de 
preparação de uma ação judi-
cial pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT).

A acusação foi feita pela 
Central Única dos Trabalhado-
res (CUT) São Paulo.

O diretor-proprietário, 
empresário José Luiz Fran-
zonti, e o advogado da em-
presa, João Carlos Zafalon, 

MPT dá 5 dias para CUT informar 
quem denunciou assédio eleitoral

CASO POTY

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

chand Gandhi (1869-1948), 
dia 2; Hippolyte Léon Deni-
zard Rivail, mais conhecido 
como Allan Kardec (1804-
1869), dia 3; e São Francisco de 
Assis (1181-1226), Il poverello, 
dia 4. Esse último, patrono da 
LBV e, costumamos chamar, 
Santo do Ecumenismo. Cada 
um, no seu tempo e campo 

de trabalho, soube atuar com 
intensidade em prol da Paz. 
Gandhi, advogado indiano, 
liderou a libertação de seu 
povo, pregando a não violên-
cia; Kardec, pedagogo francês, 
codificou a ciência dos Espíri-
tos ao raciocínio humano; São 
Francisco de Assis, jovem ide-
alista italiano, compartilhou 
amor universal com todos os 
reinos da Natureza.

Eles representam muito do 

negaram a existência de as-
sédio dentro da empresa. 
Franzoti lembrou na audiência 
que é diretor da Poty há mais 
de 40 anos e que ela tem uma 
cláusula interna que proí-
be os seus representantes de 
manifestar qualquer opinião 
de cunho político e que ficou 
sabendo da acusação em pu-
blicação do jornal Folha de S. 

Paulo.
Diante dos fatos, o Pro-

curador do Trabalho, Cássio 
Calvilani Dalla-Déa, pediu 
que o representante da CUT se 
retratasse na audiência desta 
sexta-feira (28). Antônio Fer-
nando Megale Lopes disse que 
não poderia tomar essa atitude. 
A CUT mantém o nome do de-
nunciante no anonimato.

Com o impasse, o procu-
rador deu 5 dias para que a 
Central Única dos Trabalha-
dores apresente o nome do 
denunciante à Procuradoria. 
A informação pode ser sigilosa.

O advogado Megale disse 
ainda que a CUT recebeu de-
núncias de assédio eleitoral 
em várias empresas de Poti-
rendaba.

Outubro Rosa - Câncer tem 
prevenção! Examine-se! 

Proteja-se! 
Câncer é o nome dado 

ao conjunto de mais de 100 
doenças que têm em comum 
o crescimento desordenado 
das células que invadem 
órgãos e tecidos.

A prevenção do câncer 
engloba ações realizadas 
para reduzir os riscos de ter 
a doença.

O objetivo da prevenção  
é impedir que o câncer se 
desenvolva. Isso inclui evi-
tar a exposição aos fatores 
de risco de câncer e a ado-
ção de um modo de vida 
saudável.

O objetivo da prevenção 
secundária é detectar e tra-
tar doenças pré-malignas 
(por exemplo, lesão causada 
pelo vírus HPV ou pólipos 
nas paredes do intestino) 
ou cânceres assintomáticos 
iniciais.

Existem alguns fatores 
que podem ajudar e muito 
o corpo ter saúde em todos 
os aspectos. Sabemos que 
como uma perfeita máquina 
em funcionamento exis-

tem combustíveis para cada 
região que compõem o físico 
e o psíquico, assim sendo 
se inserirmos a alimentação 
adequada para o bom funcio-
namento teremos em tempo 
certo o funcionamento certo. 
Porém , se nos  rendermos as 
informações externas, isto é ao 
apelo das mídias incansáveis 
da alimentação que estimula 
a todo instante uma alimen-
tação cada vez mais rica em 
nutrientes pobres e a televisão 
que induz a falta de atividade 
física, onde fica em frente 
a  televisão prostrado noites 
inteiras sem exercício, sem 
água, sem tirar o olho da tela 
e quando tira coloca no celular 
ou na tela do computador…. 
Fora o stresse do dia a dia , a 
falta de perspectiva. Tudo isso 
muda o corpo e acelera proces-
sos de derrota para a saúde.  
Outubro Rosa é momento de 
rever conceitos,  mudar roti-
nas, reavaliar situações, correr 
atrás da sua saúde oncológica.

Alguns conceitos a se-
rem mudados rapida-

mente para prevenção 
imediata: 

1)Não fume 
2)Alimentação saudável 
3)Pratique atividade física 
4)Durma 8 horas por noite 
5)Amamente
6)Mantenha o peso ideal 
7)Mulheres entre 25 e 64 

anos devem fazer o exame 
preventivo do câncer do colo 
do útero a cada três anos.

8)Vacine contra o HPV as 
meninas de 9 a 14 anos e os 
meninos de 11 a 14 anos.

9)Vacine contra a hepatite 
B.

10)Evite a ingestão de be-
bidas alcoólicas.

11)Evite comer carne pro-
cessada.

12)Evite a exposição ao sol 
entre 10h e 16h, e use sempre 
proteção adequada, como cha-
péu, barraca e protetor solar, 
inclusive nos lábios.

13)Evite exposição a agen-
tes cancerígenos no trabalho 
como pó, restos químicos , 
fumaça .

14)Fatores hereditários 
devem ser inspecionados o 
quanto antes 

Preparei  uma lista com 

os 7 alimentos que você 
deve incluir no seu prato 
para ter uma dieta mais 
saudável e se prevenir 
contra as neoplasias (tu-
mores cancerígenos)

1)Espinafre. 
2)Uvas de cor escura. 
3)Castanha-do-pará 
4)Alho. 
5)Salmão. 
6)Goiaba. 
7)Molho de tomate
4 melhores Sucos 

para o Câncer
1)Suco de tomate, beter-

raba e laranja. 
2)Suco de gengibre, aba-

caxi e limão. 
3)Suco de couve, limão e 

maracujá 
4)Suco de linhaça, berin-

jela e maçã

*Dra Silvia Batista, 
mestre internacional, 
fisioterapeuta, prof de 
educação física, empre-
saria da saúde. Gestora 
do projeto Escola da vida 
natural e automasagem 
3D Nano Contato: silvia-
fisioterapia@icloud.com 
11970373118

que o mundo tanto carece: per-
severança diplomática no bem 
geral, espiritualidade superior 
nas ações diárias e caridade 
integral que respeita e ampara 
indistintamente. Aprendamos 
suas lições.

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

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

Na Igreja
O deputado estadual Itamar Borges (MDB) reeleito com 

quase 184 mil votos não se cansa. O político tem cumprido 
uma série de agendas depois das eleições. Encontro com o 
candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 
ex-presidente Michel Temer e, claro, atenção também para 
Rio Preto. Nesta sexta-feira, 28, fez questão de publicar em 
suas redes sociais visita a Igreja de São Judas Tadeu, em Rio 
Preto, onde participou de missa celebrada pelo padre Luiz 
Caputo. A missa foi dedicada ao Servidor Público, cujo dia 
foi comemorado nesta sexta. Fez parte da programação de 
aniversário de 60 anos do Serviço Social São Judas Tadeu e 
os 50 anos da paróquia, festejado na mesma data. 

Comemoração
A Justiça de São Paulo determinou que o candidato 

vencedor das eleições presidenciais no domingo (30) terá 
direito a ocupar a avenida Paulista, na região central de São 
Paulo. Segundo a decisão, os apoiadores do candidato eleito 
não poderão ocupar o local antes do término da votação. A 
celebração pode ser iniciada apenas às 20h30. A decisão não 
considera o eleito a governador.   “A determinação segue o 
que havia sido acordado pelos dois grupos concorrentes an-
tes do primeiro turno. Decide-se no sentido de que, quanto 
à intenção de manifestação mediante ocupação da Avenida 
Paulista por entes ou movimentos na data de 30 de outubro 
de 2022, depois do horário de votação, deverá dar-se confor-
me estritamente o resultado da eleição”, diz a decisão do juiz 
Randolfo Ferraz de Campos.

Vai votar
Os eleitores que não votaram no primeiro turno das elei-

ções poderão votar no segundo turno, em 30 de outubro, se 
estiverem com o título regularizado. Quem não compareceu ao 
local de votação precisa justificar a ausência em cada um dos 
turnos e, no máximo, até 60 dias depois. É possível justificar 
por meio do aplicativo e-Título, disponível para download nas 
Plataformas Android e iOS.

Últimos atos
Grupos bolsonarista e lulista prometem disputar hora 

a hora o voto do rio-pretense neste sábado, 29, véspera da 
eleição. Na parte da manhã apoiadores dos dois candidatos à 
presidência vão fazer caminhada no Calçadão. O trajeto não 
será o mesmo para evitar possíveis desentendimentos. Será 
o último momento para que os indecisos definam o voto. À 
tarde os atos de campanha continuam. Enquanto a ala bol-
sonarista segue em carreata da região sul para a norte a ala 
petista promete intensificar ações na região norte, a mais 
populosa da cidade. 

E-Título
Termina neste sábado (29), véspera do pleito do dia 30, o 

prazo para que os eleitores baixem ou atualizem o e-Título, 
versão digital que substitui o título de eleitor em papel nas 
eleições de 2022.   O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta 
o eleitorado a seguir regras de utilização e baixar ou atualizar o 
e-Título o quanto antes, “para evitar dificuldades que possam 
surgir ao deixar a emissão para a última hora”. Implementado 
em 2018, o e-Título pode ser baixado nos celulares para serem 
apresentados no momento da votação, caso esteja atualizado e 
com foto. Ele pode ser utilizado também para consultas sobre 
local de votação, bem como para justificar ausência às urnas, 
emitir certidão de quitação eleitoral e nada consta criminal, 
entre outros serviços.

DHOJE ELEIÇÕES 2022
redacao@dhojeinterior.com.br
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fisioterapiasilvia@icloud.com
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Política Eleições
Foco das forças de segurança no 2º 
turno será combate a compra de votos 
e boca de urna, diz ministro da Justiça

Beto Carrero
TRE proíbe Beto Carrero World de 
fazer propagandas de cunho eleitoral. 
Multa de R$ 100 mil por publicação

O desembargador Fábio 
Gouvêa negou liminar peidda 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB) em ação direta de 
inconstitucionalidade (Adin) 
para tentar suspender lei que 
obriga a Prefeitura implantar 
semáforos com funcionamento 
à base de energia solar em Rio 
Preto. 

Segundo o relator Fábio 
Gouvêa “em que pese a argu-
mentação veiculada na ini-
cial da ação, penso que não 
estão presentes os requisitos 
do pedido cautelar”, ou seja, 
concessão de liminar para 
suspender os efeitos da lei até 
o julgamento do mérito pelo 
Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça. 

O magistrado citou decisão 
semelhante para não conceder 
a suspensão imediata da lei. 
“A promover a substituição 

TJ nega liminar e mantém lei de 
semáforos com energia solar

AÇÃO DA PREFEITURA

dos semáforos de acordo com 
plano de gestão e gerencia-
mento, o que será elaborado 
futuramente de acordo com as 
condições gerais do município, 
sem haver, portanto, caráter 
impositivo ou determinação de 
imediata implementação pela 
Administração. Por tais razões, 
indefiro o pleito de liminar 
formulado”. 

A lei de autoria do vereador 
Bruno Moura (Patriota) deter-

mina que “os equipamentos se-
mafóricos de que trata esta Lei 
deverão ser dotados de células 
fotovoltaicas para conversão 
de energia solar em energia 
elétrica, que será armazenada 
em baterias próprias para essa 
finalidade.” 

Segundo o autor, a Prefei-
tura fica autorizada a promo-
ver a substituição progressiva 
dos equipamentos já existentes 
no Município. A utilização de 

energia solar para o funcio-
namento dos equipamentos 
semafóricos dependerá de 
comprovação da existência 
de condições técnicas e de 
viabilidade econômica para a 
sua instalação no âmbito do 
Município. 

Edinho vetou o projeto 
alegando que o parlamentar 
invadiu a competência ex-
clusiva do Poder para tratar 
deste assunto. O prefeito ainda 
ressaltou que não foi apresen-
tado o impacto financeiro da 
implantação dos semáforos a 
base de energia solar. O veto 
foi rejeitado e a lei sancionada. 

Bruno Moura justificou 
citando Lei parecida existente 
no munícipio de Mauá, onde 
o Tribunal de Justiça deste 
Estado declarou constitucional 
a legislação. 

“O consumo de energia elé-
trica dos semáforos promove 
um custo adicional aos cofres 
públicos. Isto motiva a procura 
de soluções alternativas para 
garantir o bom funcionamento 
deste dispositivo, minimizan-
do-se os custos. De outra parte, 
a utilização da energia oriunda 
dos raios solares vem ganhan-
do espaço a cada ano devido a 
suas vantagens”, afirma.

O magistrado Fabio 
Gouvêa citou decisão 
semelhante para não 
conceder a suspensão 
imediata da lei

LICITAÇÃO

Limpeza de espaços 
públicos terá R$ 2,8 mi

TJ nega liminar e mantém lei para semáforos com energia solar

Um dos espaços é o Temrinal Urbano

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Empresa Munici-
pal de Urbanismo, declarou a 
empresa SS Fort Administrati-
vo e Tecnológica vencedora de 
processo licitatório para pres-
tação de serviços de limpeza 
em vários espaços públicos da 
cidade. A empresa vai receber 
R$ 2,8 milhões. 

Consta no edital de lici-
tação que deverá ser ofereci-
do  “prestação de serviços de 
limpeza, asseio e conservação 
predial, visando à obtenção 

de adequadas condições de 
salubridade e higiene, com a 
disponibilização de mão de 
obra, saneantes domissanitá-
rios, materiais e equipamen-
tos com atuações no Terminal 
Rodoviário Governador Laudo 
Natel, Terminal Suburbano 
(terminal rodoviário e subur-
bano provisório), na sede da 
EMURB no Parque Setorial, 
na Terminal Turístico - Pedra 
“Viaduto Jordão Reis”, no Pré-
dio Administrativo do Estacio-
ne Digital (Área Azul)”, todos 
administrados pela Emurb. 

O prazo de execuçãodo 
serviço é de um ano.

A véspera da eleição em Rio 
Preto será marcada por atos 
de campanha. Neste sábado, 
29, apoiadores do presidente 
e candidato à reeleição Jair 
Bolsonaro (PL) e do ex-presi-
dente Luís Inácio Lula da Silva 
(PT) definiram estratégias em 
busca dos votos rio-pretenses 
que ainda estão indecisos. 

Além dos presidenciáveis 
os grupos bolsonarista e lulista 
também pedem votos para os 
candidatos ao governo de São 
Paulo neste segundo turno: 
Tarcísio de Freitas (Republica-

nos) e Fernando Haddad (PT). 
Desde quinta-feira, 27, vá-

rias ações foram colocadas nas 
ruas da cidade. Do lado bolso-
narista um carro de som com 
as mensagens de campanha 
de Bolsonaro e distribuição de 
panfletos por parte de apoiado-
res, em especial em bairros da 
região norte. 

Já neste sábado os atos se-
rão mais concentrados e orga-
nizados, tanto por apoiadores 
como por políticos e lideranças 

ELEIÇÕES

Fim da campanha hoje tem carreata, 
caminhadas e foco na região norte

filiadas aos partidos que estão 
junto com o presidente Bol-
sonaro. 

A maior concentração de 
pessoas está prevista neste sá-
bado. Pela manhã, às 9 horas, 
apoiadores vão se concentrar 
em frente ao Mercadão Mu-
nicipal. Do local iniciam ca-

minhada pelas ruas do centro 
com distribuição de materiais 
de campanha de Bolsonaro e 
Tarcísio. Políticos que dispu-
taram a eleição no primeiro 
turno são presenças confirma-
das. A caminhada termina em 
frente ao Praça Shopping, na 
Praça Rui Barbosa. 

AVENIDA JK

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) assinou na quinta-fei-
ra, 27, ordem de serviço para 
construção de oito quilôme-
tros de ciclovia na avenida 
Juscelino Kubitscheck, além 
da revitalização da pista de 
caminhada, que já existe no 
local. 

Com um valor estimado de 
R$ 2.265.896,19, a obra terá 
pista de caminhada e ciclovia 
compartilhada, começando no 
cruzamento da J.K com a rua 
Francisco Antônio dos Santos 
até a rua Rodrigo Wilker dos 
Santos Bellei. “Faremos uma 
adequação na pista de cami-
nhada justamente para que 
os ciclistas possam utilizar o 
espaço. Serão oito quilômetros 
de ciclovia, dos dois lados da 
avenida”, disse o secretário de 
Obras Israel Cestari. 

O serviço irá contemplar 
ainda um novo trecho, da 

No período da tarde, a par-
tir das 14 horas, o maior evento 
agendado. Uma super carreata 
vai percorrer várias regiões de 
Rio Preto. Batizada de “Carre-
ata Vira Voto” a concentração 
será no estacionamento do 
Centro Regional de Eventos. 
De lá, os apoiadores com seus 
veículos partirão pela aveni-
da José Munia até a região 
norte. Um caminhão de som 
foi alugado pelo grupo para 
que lideranças façam uso da 
palavra durante todo o trajeto. 
 
“Objetivo é virar o voto, au-
mentar a votação de Bolsonaro 
e Tarcísio e dar a vitória aos 
dois neste segundo turno. 
Tenho certeza que o Brasil vai 
eleger os dois para defender as 
nossas bandeiras como Deus, 
pátria, família e liberdade”, 
afirma Danila Azevedo, uma 
das organizadoras do evento. 

PT
O grupo pró-Lula também 

tem atos de campanha agen-
dados. Nesta sexta-feira, 28, 
acontece o último Samba do 
Lula no Centro Cultural Vasco. 
O espaço é mantido e frequen-
tado por pessoas ligadas a par-
tidos de esquerda. No sábado, 
29, pela manhã, haverá uma 
caminhada no Calçadão. O 
grupo se concentra a partir das 
10 horas e depois parte para 
um mutirão na Região Norte 
da cidade, grande aposta para 
atrair votos da região mais 
populosa de Rio Preto. 

Segundo dados da Conjun-
tura Econômica de Rio Preto, 
a Região Norte tem 178.491 
moradores, o que significa 38% 
da população total da cidade. 
São ao todo 146.085 eleitores. 

O mutirão do PT ocorre nos 
bairros da região norte, como 
Solo Sagrado, João Paulo II, 
Cidadania, Lealdade e Ami-
zade.

praça Waldemar de Oliveira 
Verdi ao Shopping Iguatemi, 
onde serão construídas ciclo-
faixas e ciclovias. Para segu-
rança dos usuários todos os 
trechos receberão sinalização 
horizontal, vertical e em alguns 
pontos, lombofaixas. O proje-
to destaca ainda a instalação 
de 25 estacionamentos para 
bicicletas. Além da assinatura 
para o início dos trabalhos na 
avenida J.K, o prefeito Edinho 
adiantou mais três ciclovias 
que estão em andamento. “Já 
estamos em fase de publicação 
de edital para mais duas obras: 
na avenida De Maio e na Prof. 
Carlos Nunes de Mattos. A 
terceira obra, já em finalização 
por parte da construtora MRV, 
é a ciclovia da rua projetada 
A, no loteamento Abílio Jor-
ge Cury. Juntas estas obras 
somam quase 9 quilômetros 
de ciclovias em Rio Preto, que 
passa a ter quase 50 quilôme-
tros de vias destinadas aos 
ciclistas”, destacou.

Rio Preto vai ganhar 
mais 8 km de ciclovia

No período da tarde, 
a partir das 14 horas 
uma carreata bolso-
narista vai percorrer 
várias regiões de Rio 
Preto. Batizada de 
“Carreata Vira Voto”;
já o PT hoje pela 
manhã faz uma ca-
minhada no Calça-
dão a partir 
das 10 horas

Petistas fazem caminhadas no calçadão pela manhã

Serão mais oito quilômetros de ciclovia na avenida JK

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI 
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Bolsonaristas planejam carreatas e focam na zona norte
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CIDADES Venda online
O ‘golpe do intermediário’ causou 
um prejuízo de R$ 3 mil para um 
rio-pretense, de 20 anos.

Perdeu R$ 50 mil
A compra de uma van causou um pre-
juízo de R$ 50 mil para uma moradora 
de Campinas. Ela viajou até Rio Preto

Um adolescente, de 17 
anos, foi apreendido pela Po-
lícia Militar e encaminhado 
para a Fundação Casa, em 
Rio Preto, após ser flagrado 
pela 16ª vez traficando entor-
pecentes. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, uma denúncia anô-
nima levou a guarnição até 
a residência do infrator, no 
Parque Residencial João da 
Silva, na tarde desta quinta-
-feira, 27. 

Ao ver a viatura, o menor 
saiu correndo em direção ao 
bairro Solo Sagrado, sendo 
detido quatro quarteirões 
depois. 

No quarto do adolescente 
foram apreendidas 38 emba-
lagens plásticas contendo co-
caína, R$ 64 e três celulares. 

Levado até a Central de 
Flagrantes, o menor teve a 

Adolescente é apreendido 
pela 16ª vez por tráfico

FLAGRANTE

Denúncia anônima le-
vou a guarnição até a 
residência do infrator, 
no Parque João da Silva

Da REPORTAGEM
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Casal de 
idosos fica 
ferido após 
capotamento

apreensão confirmada pelo 
delegado plantonista. De acor-
do com o registro policial, o 
infrator já esteve internado 
em outra ocasião por ordem 
judicial. 

Delivery
A Divisão Especializada 

em Investigações Criminais 
(Deic) de Rio Preto prendeu 
em flagrante, nesta sexta-
-feira, 28, um homem, de 48 
anos, por tráfico de drogas. 

Segundo a Polícia Civil, 
as investigações começaram 
a partir de uma denúncia 
anônima informando que ele 
traficava de modo delivery. A 
partir daí, as investigações se 
intensificaram. 

Durante a campana, os in-
vestigadores descobriram que 
o suspeito usava um Fiat Palio 
para vender entorpecentes. 

A equipe identificou o acu-
sado trafegando pela rodovia 
Washington Luís, sentido 
Catanduva. No retorno, os 
policiais civis se posicionaram 
na via, na altura do km 426, e 
fizeram a abordagem. 

Dentro do carro, os inves-
tigadores encontraram duas 
porções grandes e fragmentos 
de cocaína escondidos atrás 
do painel. 

O traficante estava com 
seu filho, de seis anos, com o 
objetivo de disfarçar a ativi-
dade ilícita. 

Em sua casa foram apreen-
didas uma balança de precisão 
e embalagens para a droga 
que ao ser subdividida pode-
ria render até 400 porções. 
O indiciado foi conduzido à 
sede da Deic, onde ficou à 
disposição da Justiça.

Um acidente de trân-
sito ocorrido às 19h15 
desta quinta-feira, 27, no 
quilômetro 434 mais 500 
metros da rodovia Wa-
shington Luís (SP-310), 
resultou em ferimentos 
para um casal de idosos 
que estava em uma Fiat 
Toro, que capotou após a 
motorista de um VW Gol 
colidir na lateral. 

Policiais militares ro-
doviários que atenderam 
a ocorrência informaram 
que a condutora do auto-
móvel, de 52 anos, perdeu 
o controle do veículo e 
bateu na caminhonete. 

O motorista da Toro, 
de 68 anos, e sua passagei-
ra, de 67, foram socorri-
dos. O estado de saúde das 
vítimas não foi informado. 

A mulher que dirigia 
o Gol não se feriu e apre-
sentava sinais visíveis de 
embriaguez. O teste do 
etilômetro deu positivo e 
no plantão ela concordou 
em fazer o exame de com-
provação de ingestão de 
bebida alcoólica. 

RENDERIAM

400
PORÇÕES DE COCAÍNA  
a droga apreendida na 
casa do motorista, que 
foi indicado por tráifco 
de entorpecente

Investigadores encontraram duas porções grandes e fragmentos de cocaína escondidos

Idoso é denunciado por dupla tentativa 
de atropelamento e abuso sexual
Uma jovem, de 19 anos, acusou 
o avô, de 74 anos, morador na 
Vila Diniz, em Rio Preto, de 
abuso sexual, lesão corporal, 
ameaça e violência domésti-
ca. Na Central de Flagrantes, 
na manhã desta quinta-feira, 
27, o delegado plantonista 
enquadrou como estupro de 
vulnerável um dos crimes da 
denúncia por ter ocorrido 
quando a vítima era menor 
de idade. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, a rio-pretense foi 
abandonada pelos pais, tendo 
sido criada pelos avós. Com a 
morte da esposa, o acusado te-
ria passado a molestar a então 
criança. 
Aos 16 anos, ela saiu de casa e 
foi morar com um namorado. 
O idoso adoeceu e a jovem 
retornou para sua residência 
para cuidar dele. 
Atualmente, a vítima namora 

AVÔ SUSPEITO

outro rapaz e o avô não aceita 
o relacionamento. Segundo 
a denunciante, o idoso seria 
ciumento e possessivo e fica 
bastante alterado ao ingerir 
bebida alcoólica. 

Para os policiais, a jovem disse 
que o avô mentiu ao procurar a 
delegacia para acusar o seu na-
morado de tê-lo agredido com 
tijolos sem motivo. Conforme 
o depoimento, o aposentado 

teria perseguido o casal com o 
carro, tentando atropelá-los e 
o rapaz para defender a ambos 
jogou os tijolos que encontrou 
pela rua. 
A vítima disse ainda que apa-
nhou do avô e que foi ameaça-
da de morte por ele, estando 
com muito medo, pois reside 
no mesmo imóvel. O 7º ficou 
encarregado das investigações 
do caso.

Uma jovem, de 19 
anos, acusou o avô, 
de 74 anos, morador 
na Vila Diniz, em Rio 
Preto, de abuso se-
xual  e outros crimes 
como ameaça

O delegado enquadrou um dos crimes como estupro de vulnerável

SEGURANÇA

Rio Preto integra sistema 
Detecta de monitoramento

A prefeitura de São José 
do Rio Preto celebrou con-
vênio para aderir ao sistema 
Detecta, plataforma do go-
verno do Estado que visa a 
troca de informações e coo-
peração entre órgãos públi-
cos, com foco na segurança. 
Assim, a cidade passa a ter 
acesso ao banco de dados 
do sistema e colabora com 
as imagens captadas e exi-
bidas na Central de Moni-
toramento da Guarda Civil 
Municipal e informações do 
trânsito do município.

O Detecta é coordenado 
pela Secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado e fun-
ciona como um integrador 
de informações, auxiliando 
por exemplo as polícias mi-
litar, civil e científica. Estão 
integrados à plataforma 
sistemas como Registro Di-
gital de Ocorrências (RDO), 
Instituto de Identificação 
(IIRGD), Sistema Opera-
cional da Polícia Militar 

(SIOPM-190), Sistema de 
Fotos Criminais (Fotocrim), 
dados de veículos e do De-
tran, entre outros.

“O convênio é mais um 
aliado na segurança de Rio 
Preto, permitindo que a 
nossa Guarda Civil receba 
informações de registros de 
ocorrências do banco de da-
dos da Secretaria Estadual 
de Segurança Pública, po-
tencializando suas ações na 
identificação de veículos en-
volvidos em crimes, dando 
maior agilidade, assertivi-
dade e eficiência no combate 
à criminalidade”, destacou 
o prefeito Edinho Araújo. 
A Central de Monitora-
mento da GCM, instalada 
no Parque Tecnológico de 
Rio Preto, recebe imagens 
de 266 câmeras, instaladas 
em locais como unidades de 
saúde, terminal rodoviário e 
urbano, Calçadão, avenidas, 
represa, zoológico, Viveiro 
Municipal e escolas.

TRÃNSITO

Motorista bêbado 
é preso após fuga

O condutor de um VW Golf 
foi preso em flagrante por em-
briaguez ao volante, na madru-
gada desta sexta-feira, 28, após 
fazer manobra arriscada no 
cruzamento das ruas Antônio 
de Godoy com Independência, 
na área central de Rio Preto, e 
tentar fugir na contramão. 

Segundo a Polícia Militar, 
o veículo foi acompanhado e 
ao ser feita conversão para a 
avenida Alberto Andaló o acu-
sado, de 24 anos, recebeu voz 
de parada. 

Enquanto apresentava do-
cumentos pessoais e do veí-
culo, o jovem falava com voz 

pastosa,  exalava odor etílico e 
tinha os olhos avermelhados. 

Antes que um motorista ha-
bilitado chegasse para buscar 
o carro, o suspeito embarcou 
e tentou ir embora na con-
tramão, sendo impedido pelo 
guarnição. 

Um copo com cerveja foi 
apreendido dentro do auto-
móvel. No Plantão, o indiciado 
se recusou a fazer o exame de 
sangue e um médico legista 
atestou clinicamente que es-
tava alcoolizado.

Como não pagou a fiança de 
R$ 1,2 mil, o autuado foi levado 
à carceragem da Deic.

EMPRESA FECHADA

Marginal usa CNPJ 
para aplicar golpes

O 3º DP de Rio Preto vai 
investigar uma denúncia de 
estelionato em que a vítima, 
proprietária de uma loja de te-
lefones celulares, teve o CNPJ 
usado por golpistas. Até o mo-
mento, a polícia ainda não sabe 
o número de clientes lesados e 
o valor total do prejuízo. 

Fechado
Segundo o boletim de ocor-

rência, a comerciante, de 39 
anos, fechou a loja física, na 
Vila Toninho, em abril deste 
ano, após o nascimento do 
filho, mas manteve o cadastro 
da empresa ativo e passou a 

atuar de forma on-line. 

Clone
Marginais clonaram o 

CNPJ e passaram a usar os 
dados da pessoa jurídica para 
anunciarem telefones no Ins-
tagram. 

Os consumidores pagaram 
as compras por PIX e não 
receberam os aparelhos pro-
metidos. 

Um desconhecido avisou a 
vítima da fraude e ela baixou 
o CNPJ e procurou a Central 
de Flagrantes, na manhã desta 
quinta-feira, 27, para registrar 
o crime.

Arquivo Dhoje
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Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022
Acolhendo ao Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação 
nº 19/2022, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, visando a 
Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação 
de enfeites natalinos nas ruas, avenidas e próprios públicos da 
cidade, para a empresa EDUARDO DA SILVA FELTRIN – ME, 
CNPJ: 08.953.081/0001-56, estabelecida na Rua Dom Pedro I, 355, 
centro, Monte Aprazível – SP, CEP: 15.150-000 no VALOR GLOBAL 
R$ 16.850,00 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta reais).
Monte Aprazível, 27 de outubro de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL 
Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS: 05/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 119/2022
OBJETO: Aquisição de material didático de Sistema Estruturado 
de Ensino para alunos e professores do Ensino Fundamental II que 
atenda a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Data da realização da Sessão Pública: 06/12/2022.

Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Lei Federal: 8.666/93.
Monte Aprazível, 28 de outubro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL.

Editais

ASSOCIAÇÃO DE VIAJANTES DA ARARAQUARENSE
São José do Rio Preto, 20 de outubro de 2022

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Diretoria Executiva da Associação de Viajantes da Arara-
quarense(A.V.A), Sr. Paulo Roberto Ambrósio, usando das suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo capítulo ll, artigo 30,F1,ll do estatuto social da 
entidade representativa, convoca os senhores associados para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária, a realizar -se no dia 11 de Dezembro de 
2022(domingo), em sua sede local sita á av. Brigadeiro Faria Lima,5913,das 
08:00 horas às 12:00 horas. Na ocasião, serão as seguintes ordens do dia:

1-Apresentação de contas da última gestão
2-Eleição do Conselho Deliberativo Biênio Janeiro/2023- Dezembro/2024

Atenciosamente
Paulo Roberto Ambrósio
Presidente da Diretoria Executiva da A.V.A

Rio Preto tem 176 mil na 
lista de inadimplentes

SERASA

Quase 200 mil rio-preten-
ses estão com o nome sujo, ou 
seja são inadimplentes, segun-
do o último levantamento da 
Serasa Experian, feito até 30 
de agosto. São exatos 176.814 
pessoas endividadas. Esse 
grupo tem um total de 729.448 
débitos em atraso. A Serasa 
não especifica o valor.

Na comparação com o mes-
mo período do ano passado, 
é possível perceber uma leve 
piora no quadro. Em agosto 
de 2021, éram 164.512 rio-
-pretenses inadimplentes com 
um total de 666.088 dívidas 

Na comparação com o 
mesmo período do ano 
passado, é possível per-
ceber uma leve piora
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acumuladas. ”Estamos per-
cebendo que isso ainda é um 
reflexo da pandemia. As pesso-
as contraíram dívidas lá atrás, 
parcelaram em cartões de cré-
ditos e isso começou a estourar 
e aumentar ao longo de 2022”, 
acredita o vice-presidente do 
Sindicato do Comércio, Ricar-
do Ismael. 

“É uma bola de neve em que 
estamos vendo os resultados 
agora. Nós vamos sentir esse 
reflexo ainda em 2023, sabe-
mos que empresas ainda vão 
fechar, vão mandar os funcio-
nários embora e esse funcioná-
rio consequentemente vai ficar 
inadimplente. É um ciclo ainda 

refletindo a pandemia que já 
estava previsto” diz Ismael. 

Ricardo Ismael acredita 
que o brasileiro precisa de 
educação financeira. A falta 
dela, provoca inadimplência, 
acredita. “O brasileiro precisa 
aprender administrar o pró-
prio dinheiro e não se enrolar 
em dívidas de cartão, por 
exemplo, que são as mais co-
muns”, destaca o sindicalista. 
Não existe estatística específi-
ca sobre quais as dívidas que 
mais atormentam o rio-pre-
tense. O vilão 

O maior vilão dos endivi-
dados em qualquer pesquisa 
que se observa está ligado ao 

segmento bancos e cartões de 
crédito. São 28,6% dos inadim-
plentes. Na sequência, vêm as 
contas básicas como água, luz 
e gás, com 22,2%. Em terceiro 
vem o financeiro (13,7%) e em 
quarto o varejo (12,4%). O es-
tado de São Paulo é o campeão, 
com 16.016.549 de endivida-
dos. Os mais negativados estão 
entre 20 e 40 anos. 

Cartão salva
Na verdade, o cartão de 

crédito é a única saída para 
muitas pessoas chegarem ao 
fim do mês abastecendo o 
carro e comprando comida. Al-
gumas pessoas tentam buscar 
outras formas de evitar sacar 
o cartão. Leandro Alarcão, 35 
anos, assistente jurídico, faz 
bicos. “Para tentar amenizar, 
sempre que aparece um bico 
eu faço, ou de informática ou 
um corte de cabelo já gera uma 
rendinha pra evitar gastar no 
cartão”, diz.

No seu malabarismo diário, 
ele tenta manter o cartão em 
dia. “Coisas com juros muito 
altos eu procuro manter em 
dia, como cartão de crédito e 
cheque especial, quando atraso 
são poucos dias”. Ainda assim, 
não tem como ficar 100% lon-
ge. “No fim de mês é o cartão 
de crédito que uso basicamente 
para combustível e compras de 
mercado quando não sobrou 
mais salário”, explica. 

Mesmo assim, o jeitinho 
vai empurrando as dívidas. 
“Condomínio e energia eu pago 
sempre com um mês de atraso 
por conta de sufoco do começo 
do ano”, afirma Leandro.

           No fim de 
mês é o cartão de 
crédito que uso 
para combustí-
vel e compras de 
mercado quando 
não sobrou mais 
salário
Leandro Alarcão, 
assistente jurídico

“

“
Leandro faz bicos e evita uso de cartões para conter as contas

Dia Nacional do Livro resgata 
desafio frente à tecnologia

 HOJE

Celebrado hoje, 29 de ou-
tubro, o Dia Nacional do Livro 
é uma data lembrada pelas 
escolas públicas e particula-
res do Brasil desde o ano de 
1967. A data foi estabelecida 
em homenagem à Biblioteca 
Nacional, fundada em 29 de 
outubro de 1810. 

Todos os anos, inúmeras 
instituições de ensino reali-
zam atividades diversas para 
fomentar a leitura de livros, 
como principal fonte de conhe-
cimento, reflexão e lazer. 

Fernanda Sudário Santa-
relli é professora há 18 anos, 
mas está pelo Estado há 12 
anos e no Ensino Fundamental 
desde 2020. 

Ela conta que a biblioteca 
da escola, é bem aproveita-
da e que os alunos são bem 
participativos. Mas para ela, 
o principal desafio está em 
alinhar a prática com o mundo 
tecnológico. 

“Com o celular, as crian-

Daniela MANZANI

ças têm acesso a tudo muito 
rápido. Mas fico feliz em ter 
uma sala que adora os momen-
tos da leitura. Tento mostrar 
para o aluno que podemos 
aprender de diversas formas 
e que nenhuma tecnologia vai 
substituir a figura humana do 

professor”, diz. 
Os gostos pela leitura va-

riam. Poliana Pereira de Melo, 
26 anos, funcionária pública, 
mora em Rio Preto há 3 anos. 
Ela gosta de ir à biblioteca uma 
vez por mês para ler obras so-
bre urbanismo, arquitetura e 

pautas identitárias. 
Pedro Henrique de Araújo, 

vendedor, prefere ler a bíblia 
por ser cristão. Ele acredita que 
a leitura tira as pessoas da igno-
rância. “Gosto de vir aqui pelo 
lugar, o ambiente é gostoso, 
calmo pra praticar leitura”, diz.  
 

Parque de Olímpia no Pacto Global da ONU 
O Thermas dos Laranjais, 
parque aquático mais visitado 
da América Latina, acaba de 
ingressar no Pacto Global da 
ONU, a maior iniciativa volun-
tária de sustentabilidade cor-
porativa do mundo. Além de 
fazer compromisso com os 17 
Objetivos de Desenvolvimento 

THERMAS

Sustentável – ODS, outra ini-
ciativa liderada pela Organiza-
ção das Nações Unidas.   
Ao aderir ao Pacto Global da 
ONU, a empresa, seus gestores 
e colaboradores se compro-
metem a implementar, em 
suas práticas de negócio, dez 
princípios básicos ligados a 

temas como direitos humanos, 
relações de trabalho, meio am-
biente, combate à corrupção, 
entre outros.  
Já os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável compre-
endem uma agenda global 
com 17 objetivos e 169 metas 
a serem atingidas até 2030. 

O objetivo é suprir os desafios 
ambientais, políticos e eco-
nômicos mais urgentes que o 
mundo enfrenta. “O Thermas 
dos Laranjais, em seus quase 
30 anos de história, carrega 
no DNA o compromisso com a 
sustentabilidade”, disse Jorge 
Noronha, presidente.

A professora Fernanda Santarelli

HOJE NO TEIXEIRÃO

Weilers busca 
vaga na semifinal 

O Rio Preto Weilers joga 
neste sábado (29) mais uma 
importante partida pelo Cam-
peonato Brasileiro de Futebol 
Americano. O Weilers encara 
o Brown Spiders, de Curitiba, 
pelas quartas de final do tor-
neio, às 14h30, no Teixeirão, 
em Rio Preto. 

Após uma sequência per-
feita de quatro vitórias em 

quatro jogos, a equipe do Rio 
Preto Weilers ficou em pri-
meiro lugar do seu grupo e em 
terceiro na classificação geral 
do Brasileirão. Com isso, o 
time rio-pretense conseguiu a 
vantagem de jogar as quartas 
de final em casa. “Estamos bem 
otimistas com essa partida”, 
disse o treinador Alexandre 
Ribeiro.

Arquivo PESSOAL

Divulgação
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A entrega dos kits esco-
lares 2023 do Sindalquim 
(Sindicato dos Trabalhado-
res nas Indústrias da Fabri-
cação do Álcool, Químicas e 
Farmacêuticas) deve supe-
rar as expectativas iniciais 
a entragar mais de 6,5 mil 
unidades este ano.

Segundo Ilson Martins, 
secretário geral do sindi-
cato, eles iniciaram a duas 
semanas a entrega dos kits 
escolares – “Estamos fa-
zendo a entrega por região, 
por termos uma quantidade 
grande de empresas”, sa-
lientou Martins. E por conta 
da grande procura eles estão 
revendo os números iniciais 
de kits a serem entregues 
que serão com certeza su-
perados.

Lembrando que os tra-

Sindalquim deve entregar mais de 6,5 mil 
Kits Escolares até o final de novembro

MATERIAL ESCOLAR 

Sérgio SAMPAIO
amaralsampaio@hotmail.com

balhadores que retiraram 
kits em anos anteriores 
precisam apenas esperar a 
ida dos diretores aos locais 
de trabalho e retirar seu kit.

Novatos – apenas os 
trabalhadores que entra-
ram nas empresas após a 
entrega dos kits deste ano 

de 2022 precisam preencher 
a ficha cadastral e anexar 
o comprovante de matri-
cula escolar – os demais a 
entrega será feita de forma 
automática.

A previsão é que até o 
dia 30 de novembro todos 
os kits sejam entregues para 

os trabalhadores das quatro 
categorias: Químico, Su-
croalcooleiro, Reciclagem e 
Farmacêuticos.

Os kits atendem sócios 
titulares e seus dependentes 
desde o ensino fundamental, 
passando pelo ensino médio, 
universitário ou técnico.

LAZER

Clube de Pesca dos Frentistas está a 
disposição da categoria em Cardoso 
O Sindicato dos Frentistas 
têm uma opção de lazer no 
município de Cardoso (127,2 
Km de Rio Preto) é o Rancho 
de Pesca da categoria.
Para utilizar o espaço que 
fica a poucos metros da prai-
nha de Cardoso, o frentista 
pode fazer sua a reserva ex-
clusivamente pelo telefone 
17 3219-9400.
Ao todo são 08 ranchos indi-
viduais para que o frentista 
e seus dependentes possam 
desfrutar momentos de des-
canso e diversão.
No local existe uma piscina 
coletiva para atender a todos 
da família frentista.


