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DEFESA CIVIL

Alerta de 
temporais 
até duas 
horas antes

Segundo o Coronel Carlos 
Lamin, é possível e alta-
mente indicado que os mo-
radores se cadastrem no 
serviço de alerta da Defesa 
Civil. 
CIDADES Pág.5

LEGISLATIVO

Câmara vota para 
ter 23 veradores
A penúltima sessão ordinária do ano, mar-
cada inicialmente para a próxima terça-feira, 
13, vai votar o projeto do vereador Anderson 
Branco (PL) que aumenta o número de ca-
deiras na Câmara de Rio Preto de 17 para 23 
a partir de 1º de janeiro de 2025. 
POLÍTICA Pág.3

RIO PRETO

Polícia prende estuprador em 
série de garotas de programa
Um homem, de 44 anos, conhecido como o ‘maníaco da chave’, foi preso em flagrante, por policiais civis da delegacia de plantão, às 23 horas desta sex-
ta-feira, 9, no Jardim Itapema, em Rio Preto. Ele á acusado de praticar estupros e roubos em série, nos últimos meses, contra garotas de programa. 
O acusado, que dirigia um GM Corsa, foi cercado por populares quando a viatura passava pela zona do meretrício. CIDADES Pág.4

NO CPP

Homem joga 
mochilas 
com celulares 
e drogas
Um desconhecido, vestindo 
roupa preta, foi visto por 
um agente de segurança 
rondando o  Centro de Pro-
gressão Penitenciária (CPP) 
de Rio Preto, às 3h10 desta 
sexta-feira, 9. Foi dado o 
alerta para outros funcio-
nários que apreenderam 
quatro mochilas,            
 CIDADES Pág.4

OPORTUNIDADES
Balcão
Itinerante vai 
ao CRAS Belo 
Horizonte
O Balcão de Empregos 
Itinerante da Prefeitura de 
Rio Preto estará no CRAS 
Belo Horizonte nesta se-
mana. O atendimento mó-
vel gratuito será na segun 
da e na terça-feira (12 e 
13).Na segunda-feira, 
especificamente, haverá 
vaga para: açougueiro, 
auxiliar de limpeza, empa-
cotador, operador de caixa 
e repositor.
CIDADES Pág.5

Renda de evento no Rio vai para As Valquírias

SOLIDARIEDADE

Para celebrar o final de ano e criar uma conexão afetiva com seu consumidor, Carolina 
Herrera, marca internacional de moda e beleza, realiza neste final de semana o evento 
‘Movie Night with Carolina Herrera’, um cinema ao ar livre no deck do VillageMall, 
no Rio de Janeiro. A renda será revertida para o Instituto Valquírias World de Rio 
Preto. ESPECIALPág.2

DÉFICIT DE US$122 MILHÕES
A balança comercial de Rio Pre-
to entre janeiro e novembro de 
2022 está negativa em US$ 122 
milhões. A cidade vendeu ao 
exterior US$ 25,37 milhões e 
importou US$ 157,25 milhões. 
Em 2021, nos mesmo 11 meses, 
foram US$ 25.370.000 em expor-
tações e importados US$ 132,6 
milhões.CIDADES Pág.5

Divulgação CÂMARA DE RP

Restaurante 
no Iguatemi 
abre vagas  
para várias 
funções no 
fim de ano

EMPREGO 

CIDADES Pág.5

Guilherme BATISTA

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação SMCS
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Carolina Herrera promove evento com 
renda revertida para Valquírias World
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Plaza Shopping sedia bazar em 
prol do Hospital da Criança 

HOJE

NO RIO 

Um bazar beneficente 
acontece neste domingo, 11, 
no Plaza Avenida Shopping, 
com as influenciadoras digi-
tais Natália Toscano e Paula 
Vaccari. A renda será revertida 
ao Hospital da Criança e Ma-
ternidade (HCM) de Rio Preto.

A diretora técnica do HCM, 
médica Fernanda Del Campo 
Braojos, explica que “a impor-
tância de ações solidárias, que 
envolvem toda a comunidade, 
é de extrema alegria para nós 
e nossos pacientes. É uma 
forma de reconhecimento da 
sociedade pelo nosso trabalho. 
Sabemos o quanto a Natália e 
Paula estão se dedicando para 
realizar este Bazar. Estão tra-
balhando pelo HCM”.

“E vale ressaltar que aten-
demos desde bebê pré-maturo 
até um adolescente de 14 anos, 
ou seja, temos uma necessida-
de ampla de equipamentos. 
Nosso hospital é bastante 
tecnológico, mas a tecnologia 
não para e investimentos de 
ações sociais são importantes 
para sempre nos atualizar-
mos”, complementa a diretora 
técnica.

O Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) é re-

Para celebrar o final de 
ano e criar uma conexão 
afetiva com seu consumidor, 
Carolina Herrera, marca in-
ternacional de moda e beleza, 
realiza o evento ‘Movie Night 
with Carolina Herrera’, um 
cinema ao ar livre no deck 
do VillageMall, no Rio de 
Janeiro.

A experiência única conta-
rá com sessões de grandes su-
cessos do cinema hollywoo-
diano em um espaço exclu-
sivo totalmente decorado 
e imersivo da marca, com 
um super telão, carrinho de 
pipoca com balde e copos 
personalizados, além de um 
stand com produtos de Ca-
rolina Herrera, para que o 

Evento é organizado 
pelas influenciado-
ras Natália Toscano
e Paula Vaccari

O evento ‘Movie Ni-
ght with Carolina 
Herrera’ ocorre nos 
dias 10 e 11 de dezem-
bro no Rio de Janeiro

Da REPORTAGEM
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Paula Vaccari Natália Toscano

ferência em especialidades 
pediátricas e e obstetrícia, ges-
tação de alto risco e nas áreas 
de neonatologia, ortopedia, 
cardiologia, cirurgia cardíaca 
pediátrica e neurologia.

Tem mais de 700 colabo-
radores entre corpo clínico, 
assistencial e administrativo, 
na condição de um dos mais 
modernos e bem estruturados 
hospitais do Brasil, o HCM.

Para Natália Toscano, o 
evento, além de contribuir na 

aquisição de equipamentos, é 
uma maneira que as influen-
ciadoras encontraram para 
agradecer a instituição. “Nos-
sos filhos nasceram no HCM 
e somos muito gratos a todos 
colaboradores pelo carinho 
de sempre com a nossa famí-
lia. Fizemos tudo com muito 
amor”, diz.

“Nosso bazar estará muito 
lindo, preparamos tudo com 
muito carinho! Ajudar o HCM 
é sempre muito gratificante 

para nós e praticar a solidarie-
dade é uma forma de amor que 
não tem preço”, afirma Paula 
Vaccari.

O valor das peças à venda 
vai de R$ 50 a R$ 300. “Estarei 
esperando por vocês no bazar, 
fiz questão de fazer parte de 
tudo, de cada detalhe. As pe-
ças estão maravilhosas, tem 
muitas usadas uma vez só, 
peças que marcaram ocasiões, 
peças que o Zé usou em shows 
e muito mais”, conclui Natália.

público possa mergulhar no 
portfólio da marca e experi-
mentar todas as fragrâncias e 
maquiagens icônicas.

Os ingressos podem ser 
adquiridos no site Ticket 360. 
A renda será revertida para o 
Instituto Valquírias World, 
uma holding de iniciativas 

que visa gerar oportunidades 
para meninas e mulheres em 
situação de pobreza.

“Esse evento vem confir-
mar o compromisso social de 
uma marca mundialmente 
conhecida. Carolina Herrera 
investe em Valquírias World 
porque sabe do nosso com-

promisso”. Afirmou Amanda 
Oliveira, fundadora e CEO do 
Instituto.

“Estamos muito felizes e 
com toda certeza, esse dinhei-
ro vai fazer muita diferença na 
vida das 18 mil pessoas que 
atendemos todos os meses”, 
completa.

Divulgação

Divulgação Divulgação

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

DICA DE LIVRO - “O homem elefante e outros homens”, de Acca-
cio de Oliveira Júnior e Eduardo Santos Miyazaki. Já na terceira 
edição, esse é um livro muito interessante.  Entre as frases do 
livro está: “Estava contraindo, sem dar por isso, o mais delicioso 
hábito do mundo; o hábito da leitura” (W.S. Maugham). Livro 
escrito in memoriam a: Luis Duarte Silva, Maria Cândida de Oli-
veira Santos, Amadeu de Oliveira Santos, Ernesto Fedossi, Henri-
que Bianchini, João Batista Bianchini Jr, Anísia Parpinel Bianchini 
Bernardelli, Antônio Del Grossi, Maria Rosa Santos Del Grossi, 
Lucília santos Cordeiro, José Cordeiro, Nestor Mattos Cunha, 
Nair Santos Cunha, Rita Zancaner, Maria Ferreira dos Santos. 

Em Londres, Silvia Brunca Thomaz assistindo ao jogo Brasil e 
Coreia.

NOVA MODA - As pessoas estão deixando de ir para Paris para 
ir para Londres. Silvia Brunca Thomaz está em Londres e sua 
filha Barbara Brunca, cantora, fez um show por lá. Ela aparenta 
uma grande artista, assim como Luciana Gimenez.

Antonio Sequeira Dias e a sua esposa.
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Política Auxílio Caminhoneiro
Motoristas de carga autônomos e de 
táxi de todo o país receberam a sexta 
e última parcela dos auxílios 

Medicina à distância
Teleconsulta médica foi utilizada por 
33% dos médicos e 26% dos enfermei-
ros em todo o país em 2022

Na Ordem do Dia, os vere-
adores também vão analisar 
a autorização para um em-
préstimo, a recomposição da 
Planta Genérica e criar mais 
duas Comissões permanentes

A penúltima sessão ordi-
nária do ano, marcada inicial-
mente para a próxima terça-
-feira, 13, vai votar o projeto 
do vereador Anderson Branco 
(PL) que aumenta o número 
de cadeiras na Câmara de Rio 
Preto de 17 para 23 a partir de 
1º de janeiro de 2025.

Embora a proposta de 
Branco não tenha lastro junto 
à população, os vereadores, 
incluindo a oposição, votaram 
a favor da legalidade do pro-
jeto. João Paulo Rillo (Psol), 
oposição a Branco, é a favor 
do aumento, mas vai votar de 
acordo com a determinação 
do Psol, que ainda não é co-
nhecida.

Na sessão que discutiu a 
legalidade, três vereadores 
da base do prefeito votaram 
contra. Jean Charles Serbetto 
(MDB), Odélio Chaves (PP) 
e Renato Pupo (PSDB). Para 
entrar em vigor, ela precisa 
repetir a votação ou alcançar 
pelo menos 12 votos. Ander-
son Branco diz que acredita 
que o projeto será aprovado e 
cita que ele recebeu 14 votos 
na primeira votação.

Câmara de Rio Preto vota e pode 
aprovar 23 vereadores para 2025

SESSÃO DE TERÇA

Ele também negou que haja 
articulação para que o projeto 
seja derrubado. A reunião que 
disseram que era para salvar 
o projeto foi para discutir as 
emendas impositivas, afirma. 
Na verdade, o assunto tam-
bém foi discutido. O prefeito 
Edinho Araújo (MDB) diz que 
esse é um assunto interno da 
Câmara e que prefere não se 

manifestar.

Urgências
Além da Ordem do Dia, 

que relaciona os projetos que 
serão discutidos e votados, 
tem ainda seis certidões de 
urgência propostas pelo Exe-
cutivo. Entre as urgências, 
estão o projeto que autoriza a 

contratação de um empréstimo 
junto à empresa estadual de 
Desenvolvimento Desenvolve 
SP e as alterações na Planta 
Genérica do Município.

Ordem do dia
Na Ordem do Dia, além do 

projeto que aumenta o núme-
ro de cadeiras no Legislativo, 

Da REPORTAGEM
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Câmara de Rio Preto pode aprovar 23 vereadores para 2025

Câmara Municipal
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estão dois projetos de Reso-
lução. O primeiro, de Pedro 
Roberto Gomes (Patriotas), 
propõe a criação da Comissão 
Permanente da Região Me-
tropolitana de Rio Preto. O 
segundo, de João Paulo Rillo 
(Psol), também propõe mais 
uma Comissão Permanente: 
a dos Servidores Públicos 
Municipais e terceirizados. 

POLÍTICA&PODER
redacao@dhojeinterior.com.br

 PEC da 
Transição

A Câmara dos Deputa-
dos iniciará na próxima se-
mana a análise da Proposta 
de Emenda à Constituição 
32/22, a PEC da Transi-
ção. O texto aprovado pelo 
Senado na quarta-feira (7) 
assegura recursos fora da 
regra do teto de gastos e 
prevê uma nova regra fiscal, 
por meio de lei comple-
mentar, a partir de 2024. 
A proposta tem impacto 
estimado de R$ 145 bilhões 
ao ano e não especifica como 
o valor deverá ser aplicado. 
O senador Marcelo Castro 
(MDB-PI), primeiro signa-
tário da PEC e relator-geral 
do Orçamento para 2023, 
avaliou que R$ 70 bilhões 
serão destinados ao Bolsa 
Família, que retorna no lu-
gar do Auxílio Brasil.

Repasses para 
Santas Casas

Publicada no Diário Ofi-
cial da União, a Lei Comple-
mentar 197/2022 permite 
que as Santas Casas rece-
bam recursos provenientes 
de saldos não utilizados 
de repasses da União para 
fundos de saúde e assis-
tência social de estados e 
municípios. O senador Luis 
Carlos Heinze (PP-RS) foi 
um dos relatores do projeto 
que deu origem a essa lei, 
o PLP 7/2022. Ele afirmou 
que parte desses recursos 
poderiam ser usados no 
pagamento do piso salarial 
da enfermagem.

12ª  Diplomação 
presidencial 

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) realiza na 
próxima segunda-feira (12), 
às 14h, a 12ª cerimônia de 
diplomação presidencial 
do país. Na sessão solene, 
o presidente da República 
eleito, Luiz Inácio Lula da 
Silva, e o vice, Geraldo Alck-
min, receberão das mãos do 
presidente do Tribunal, mi-
nistro Alexandre de Moraes, 
os respectivos diplomas 
eleitorais.

Com os documentos, 
eles estarão habilitados a 
tomar posse no dia 1º de 
janeiro, podendo exercer os 
mandatos conferidos pelo 
voto popular no segundo 
turno das Eleições Gerais 
de 2022. Os diplomas são 
assinados pelo presidente 
do TSE.

Divulgação TSE
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CIDADES Ex-governador preso
Supremo Tribunal Federal deve concluir o 
julgamento que decidirá a libertação do 
ex-governador Sérgio Cabral

Olhos e covid
Número de exames oftalmológicos no 
SUS dobra em relação a 2020 devido a 
casos agravados pela Covid

Um desconhecido, vestindo 
roupa preta, foi visto por um 
agente de segurança rondando 
o  Centro de Progressão Peni-
tenciária (CPP) de Rio Preto, 
às 3h10 desta sexta-feira, 9. 
Foi dado o alerta para outros 
funcionários que apreenderam 
quatro mochilas, contendo 121 
celulares, 13 tijolos de maco-
nha, três tijolos de cocaína, 

Homem joga mochilas com 121 
celulares e drogas no CPP

FUGA

quatro balanças de precisão, 
129 carregadores, 138 fones 
de ouvido, 35 cabos para car-
regadores, duas espátulas, dois 
pincéis, corante, duas pilhas, 
seis chips, quatro caixas de 
adesivos termofixo e duas cai-
xinhas de som.

Na delegacia de Plantão, o 

funcionário público informou 
que o autor do crime percor-
reu o alambrado da unidade 
prisional, entre a torre de 
vigilância e a portaria, na 
área externa perto do esta-
cionamento e residências dos 
diretores.

Ao perceber a movimen-

tação suspeita, a testemunha 
acionou reforço pelo rádio de 
comunicação, informando a 
chefia, portaria e os agentes 
de escolta e vigilância.

O suspeito conseguiu fugir, 
sem ser identificado. A Polícia 
Civil segue investigando o caso, 
sem pistas até o momento. 

O suspeito conseguiu 
fugir, sem ser identifi-
cado. A Polícia Civil se-
gue investigando
 o caso

O suspeito conseguiu fugir, sem ser identificado. A Polícia Civil segue investigando o caso

Da reportagem
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HAVIA TAMBÉM

16
TIJOLOS DE DROGAS  
dentro das mochilas 
jogadas pelo muro e 
apreendidas

Mulher 
atropelada 
em rodovia 
morre no  HB

Uma paciente, de 44 
anos, que deu entrada no 
Hospital de Base de Rio 
Preto no último dia 3, 
após ser atropelada em ro-
dovia, morreu na manhã 
do último dia 8. A comu-
nicação do óbito foi feita 
à Central de Flagrantes na 
tarde desta sexta-feira, 9.

No boletim de ocor-
rência consta que Karina 
de Moraes Falkoni residia 
em Tanabi e foi socorrida 
para o Pronto Socorro 
daquele município após 
ser atropelada por um 
automóvel.

Devido à gravidade 
dos ferimentos, ela foi 
transferida para o HB, 
onde acabou falecendo. 
O acidente segue sendo 
investigado pela Polícia 
Civil.

Duas mulheres foram enga-
nadas por um golpista durante 
negociações de compra e venda 
de uma Honda Biz. 

A interessada em adquirir 
o veículo ficou no prejuízo em 
R$ 9,9 mil. Ambas comparece-
ram na Central de Flagrantes 
de Rio Preto, na tarde desta 
sexta-feira, 9, para registrarem 
a queixa de estelionato.

Aos policiais civis, a com-
pradora, de 38 anos, disse 
que viu a moto anunciada no 
Facebook .

E passou a conversar com 
um homem, que alegou que o 
veículo tinha débitos e por isso 
estava sendo ofertado por um 
preço abaixo do praticado no 
mercado.

Já para a vendedora, de 31 
anos, que anunciou a Biz por 
R$ 16,9 mil, ele contou que iria 
repassar o veículo para pagar 
uma dívida.

As vítimas foram até um 

Golpista engana mulheres e 
causa prejuízo de R$ 9,9 mil

ESTELIONATO

Golpista engana duas mulheres e causa prejuízo de R$ 9,9 mil

Da REPORTAGEM

cartório, na Vila Maceno, para 
efetuarem a transferência da 
documentação e a compradora 
fez o PIX para conta indicada 
pelo marginal.

Como o dinheiro não caiu 

na conta da proprietária elas 
perceberam que haviam sido 
lesadas por um estelionatário. 

O 3º Distrito Policial segue 
investigando o crime, sem pis-
tas até o momento.

WHATSAPP

Idosa faz dois PIXs para 
bandido que se passou 
por seu filho

Uma aposentada rio-pre-
tense, de 61 anos, caiu no golpe 
do empréstimo para parente e 
perdeu R$ 1,5 mil. Ela esteve 
na delegacia de plantão na 
tarde desta sexta-feira, 9, para 
registrar o boletim de ocorrên-
cia de estelionato.

Segundo a vítima, no últi-
mo dia 6, um criminoso usou 
a foto de perfil do seu filho 

Da REPORTAGEM no WhatsApp para conversar 
com ela usando um número 
diferente de telefone.

Acreditando que falava 
com o familiar, ela fez dois 
PIXs, nos valores de R$ 500 e 
R$ 1 mil, para conta indicada 
pelo marginal.

Somente após fazer as 
transferências é que a idosa 
percebeu que havia caído 
numa fraude. 

O 3º DP investiga o caso.

Polícia investiga o caso

Um homem, de 44 anos, 
conhecido como o ‘maníaco 
da chave’, foi preso em fla-
grante, por policiais civis da 
delegacia de plantão, às 23 
horas desta sexta-feira, 9, no 

Jardim Itapema, em Rio Preto. 
Ele á acusado de praticar es-
tupros e roubos em série, nos 
últimos meses, contra garotas 
de programa.

O acusado, que dirigia um 
GM Corsa, foi cercado por po-
pulares quando a viatura pas-
sava pela zona do meretrício.

De acordo com o boletim 

de ocorrência, dentro do au-
tomóvel foram encontrados 
três telefones que haviam sido 
roubados naquele dia, além 
da chave de fenda usada nos 
crimes.

O ‘modus operandi’ do 
bandido, conforme a Polícia 
Civil, consistia em abordar as 
vítimas e combinar o programa 

sexual. Em seguida, levava as 
mulheres em seu carro até um 
lugar ermo, onde as ameaçava 
com a ferramenta e roubava 
seus pertences.

Foram identificadas três 
vítimas, sendo que duas delas 
afirmaram ter sido violentadas 
pelo criminoso.

De uma garota de programa 

Da REPORTAGEM
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‘Maníaco da chave’ é preso pelo estupro 
e roubo de várias garotas de programa

foram levados pelo acusado 
celular, cartão bancário e R$ 
300. De outra mulher, de 35 
anos, que também o denunciou 
por estupro, foram roubados 
celular, R$ 280, calcinha, san-
dália, chaves e bolsa.

Uma terceira vítima, de 26 
anos, contou aos policiais que 
foi atacada sexualmente em fe-

EM RIO PRETO 

vereiro deste ano e atropelada 
pelo suspeito após a violência 
sexual. Ela levou meses para 
se recuperar das lesões.

Na Central de Flagrantes, o 
delegado representou pela pri-
são preventiva do indiciado. 
A Polícia Civil segue investi-
gando o caso na tentativa de 
localizar mais vítimas.

redacao@dhojeinterior.com.br

Folclore de 
Olímpia

Pela primeira vez em 
quase 60 edições, o Festival 
do Folclore de Olímpia está 
entre os finalistas da mais 
alta premiação do Governo 
do Estado que valoriza o se-
tor cultural. Realizado, des-
de 1950, o Prêmio Governo 
do Estado de São Paulo Para 
as Artes 2022, divulgou 
os indicados deste ano em 
publicação divulgada no Di-
ário Oficial do Estado nesta 
quinta-feira, dia 8.

Ao todo, são 5 finalistas 
em 15 categorias contem-
pladas e o maior e mais tra-
dicional evento de Olímpia 
concorre pelo segmento 
Mostras, Festivais, Mer-
cados e Eventos Culturais, 
tendo como representantes 
o prefeito Fernando Cunha 
e a secretária de Turismo e 
Cultura, Priscila Foresti.

O município de Olímpia 
disputa o prêmio com a 
Feira Internacional do Livro 
de Ribeirão Preto, o Festival 
Internacional de Teatro de 
Rio Preto, o Festival Coala 
e o Festival Internacional de 
Curtas de São Paulo.

A cerimônia de pre-
miação será no dia 14 de 
dezembro, às 18h30, no 
Teatro Sérgio Cardoso, na 
capital paulista. O evento 
contará com a presença do 
governador Rodrigo Garcia 
e do secretário de Estado da 
Cultura e Economia Criati-
va, Sérgio Sá Leitão, além 
da participação do prefeito 
Fernando Cunha e da secre-
tária de Turismo e Cultura, 
Priscila Foresti.

REGIÃO

Poupatempo
O Governador em exer-

cício, Carlão Pignatari, 
inaugurou nesta semana 
25 totens de autoatendi-
mento do Poupatempo em 
municípios das regiões de 
Araçatuba e São José do Rio 
Preto. O descerramento de 
placas foi feito nas cidades 
de Planalto, General Salga-
do e Orindiúva. Com leitor 
biométrico para agilizar pe-
didos de documentos como 
RG, CNH e desbloqueio do 
cartão Bolsa do Povo, entre 
outros, os totens do Poupa-
tempo também possuem 
scanner para digitalização 
de documentos solicitados 
em alguns serviços.

Arquivo Dhoje
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Balança comercial de 
Rio Preto em 2022 está 
US$ 122 mi negativa

COMÉRCIO EXTERIOR

A balança comercial de Rio 
Preto entre janeiro e novembro 
de 2022 está negativa em US$ 
122 milhões. A cidade vendeu 
ao exterior US$ 25,37 milhões 
e importou US$ 157,25 mi-
lhões. Em 2021, nos mesmo 11 
meses, foram US$ 25.370.000 
em exportações e e importados 
US$ 132,6 milhões.

No ano passado, a balança 
comercial ficou US$ 107,2 mi-
lhões no vermelho. A informa-
ção é do escritório aduaneiro 
Carebbean Express, em Rio 
Preto.

Em 2000, há 22 anos, Rio 
Preto exportava US$ 8.455 
milhões e importava US$ 7,3 
milhões. Em 2010, as expor-
tações foram de US$ 44,7 
milhões e as importações US$ 
41,1 milhões. Nos últimos 20 
anos, o perfil do comércio 

Rio Preto exporta car-
rocerias e reboques e 
compra alimentos e 
material eletrônico

Da REPORTAGEM
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exterior rio-pretense mudou 
bastante e passou a importar 
mais do que a exportar.

Entre novembro de 2021 e 
o deste ano, a exportações rio-
-pretenses cresceram 34,58%, 
enquanto que as importações, 
18,6%. Vendemos 22% do total 

em carrocerias e pouco mais 
de 7% em reboques. Compra-
mos 42% do filé de eixe que 
consumimos do Chile e 22% 
de equipamentos eletrônicos.

Nossas exportações têm 
como principal destino os Es-
tados Unidos, seguidos pelo 

Chile, Paraguai e Argentina. 
O despachante Paulo Narciso 
diz que o que nós compramos 
do exterior não interfere na 
economia local, uma vez que 
é, basicamente, alimentos. 
Precisamos agregar valores ao 
que produzimos, acredita ele. 

Balança comercial de Rio Preto em 2022 está US$ 122 milhões negativa

O mês de dezembro traz 
grande quantidade de chuva 
fazendo estragos em muitos 
lugares. Diante dessa realida-
de, é primordial que se tenha 
cuidados pontuais antes de sair 
de casa. 

Segundo o Coronel Carlos 
Lamin, é possível e altamente 
indicado que os moradores se 
cadastrem no serviço de alerta 
da Defesa Civil. 

Ele ensina que os inte-
ressados liguem no 40199 e 
cadastrem os respectivos CEP 
para receberem as emissões 
de alerta com antecedência e, 
se necessário for, evitem sair 
mediante dados de possíveis 
desastres naturais.

“O usuário será informado 
cerca de duas horas antes, 
sobre tempestades, ventanias 
e outros fatores que represen-
tem riscos”, diz.

Lamin destaca que em caso 
de fortes chuvas, ventanias e 

Receba alertas da Defesa Civil 
duas horas antes de temporais

APLICATIVO

temporais as pessoas não se 
abriguem embaixo de árvores 
nem estacionem seus carros 
embaixo delas. Interromper 
atividades físicas em lugares 
abertos durante o início desses 
fenômenos também é necessá-

rio, além de evitar atravessar 
lugares típicos que ocasionam 
enchentes.

“Rio Preto foi construída 
em cima de fundos de vale, 
sendo costumeiro que nossas 
principais avenidas sejam afe-

tadas por um grande volume 
de água. Pedimos que ninguém 
tente atravessar esses locais, 
pois é muito comum incidên-
cias de pedras e galhos, além 
de correntezas que podem 
arrastar os pedestres”, destaca. 

Rio-pretenses recebem alertas da Defesa Civil 2 horas antes de temporais

Daniela MANZANI

Balcão 
Itinerante vai 
ao CRAS Belo 
Horizonte

O Balcão de Empregos 
Itinerante da Prefeitura 
de Rio Preto estará no 
CRAS Belo Horizonte nes-
ta semana. O atendimento 
móvel gratuito será na 
segunda e na terça-feira 
(12 e 13/12).

Amanhã
Na segunda-feira, dia 

12/12, especificamente, 
haverá entrevistas de em-
prego para preenchimen-
to imediato de vagas para: 
açougueiro, auxiliar de 
limpeza, empacotador, 
operador de caixa e re-
positor. O atendimento 
será das 9h30 às 16h, com 
retirada de senhas até 11h.

Já na terça-feira, dia 
13/12, o atendimento será 
das 8h30 ao meio-dia, 
com retirada de senha 
até 11h. Os munícipes 
poderão fazer cadastro e 
impressão de currículos e 
candidatarem-se às cente-
nas de vagas do Balcão de 
Empregos.

Documentos
Para todos os atendi-

mentos, os interessados 
devem comparecer com 
documentos pessoais, 
como RG, CPF, algum 
comprovante de residên-
cia e, se possível, carteira 
de trabalho.

Também serão realiza-
das oficinas de manicure e 
preparo de bolos no pote, 
cujas vagas já foram pre-
enchidas pelos usuários 
do próprio CRAS.

O CRAS Belo Hori-
zonte fica na rua Rogério 
Cozzi, 657.

Atendimento
O Balcão de Empre-

gos continua disponível 
pelo site www.riopreto.sp.
gov.br/balcaoempregos e 
presencialmente em:Pre-
feitura Regional Norte: 
av. Alfredo Antônio de 
Oliveira, 2077 – Jardim 
Planalto – das 10h às 19h;

Poupatempo: rua An-
tônio de Godoy, 3033 
– Centro – das 9h às 17h.

Da REPORTAGEM

redacao@dhojeinterior.com.br

Concursos 
públicos 

O Consórcio Inter-
municipal de Saúde da 
Região de Catanduva 
(Consirc) divulgou nesta 
terça-feira, 6, os editais de 
abertura de concurso pú-
blico para cargos de nível 
de ensino fundamental 
incompleto/completo, 
nível de ensino médio e 
nível superior.

As inscrições poderão 
ser realizadas no período 
de 7 de dezembro de 2022 
a 3 de janeiro de 2023 
para o edital 001/2022 e 
de 7 de dezembro de 2022 
a 9 de janeiro de 2023 
para o edital 002/2022, 
através do site da empresa 
que realizará e execução 
técnico-administrativa 
do concurso público, GL 
Consultoria, no endereço 
eletrônico www.glconsul-
toria.com.br.

A aplicação das provas 
objetivas estão previs-
tas para os dias 15 de 
janeiro de 2023 (edital 
001/2022) e dia 22 de 
janeiro de 2023 (edital 
002/2022).

As informações refe-
rente aos editais poderão 
ser acompanhadas pela 
internet, no Diário Oficial 
Eletrônico do Município 
de Catanduva (https://
imprensaoficialmunici-
pal.com.br/catanduva) e 
divulgados acessoriamen-
te nos sites da GL Consul-
toria (www.glconsultoria.
com.br)  e do CONSIRC 
(www.consirc.sp.gov.br).

OPORTUNIDADES

Vagas de
emprego

As datas comemorati-
vas de fim de ano, como 
Natal, Réveillon, aliadas 
à Copa do Mundo impul-
sionaram o Coco Bambu 
Rio Preto, restaurante 
especializado em frutos 
do mar, a ampliar seu 
quadro de profissionais 
para atuarem na unidade 
localizada no Shopping 
Iguatemi. São entre 30 
e 50 vagas para as áreas 
de atendimento, cozinha 
e operacional. Entre as 
posições disponíveis es-
tão garçom, cozinha, bar, 
recepção, auxiliar de ser-
viços gerais, entre outros.

Os interessados por 
alguma das vagas devem 
enviar currículo para o 
e-mail recrutamento.
cbsjriopreto@gmail.com. 
As vagas são para início 
imediato e o horário de 
trabalho será combinado 
no ato da contratação.

 O Coco Bambu ocu-
pa uma área de mais de 
2.300 metros quadra-
dos no piso superior do 
Iguatemi São José do Rio 
Preto, com um ambiente 
sofisticado e aconchegan-
te, com capacidade para 
600 lugares. Além disso, 
a unidade conta com uma 
adega para 2 mil garrafas. 
Atualmente, o restaurante 
gera, aproximadamente, 
200 empregos diretos e 
indiretos.

Vacinação contra febre aftosa é prorrogada

Termina no próximo sá-
bado (17) a segunda etapa da 
campanha de vacinação contra 
a febre aftosa em todo o país. 
A declaração da vacinação pelo 
produtor, no entanto, pode ser 
feita até o dia 24 de dezembro.

Ao todo, cerca de 161 mi-
lhões de animais devem ser 
imunizados. O prazo foi pror-
rogado pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento após solicitação de 
alguns estados, que somente 
agora tiveram lotes de partidas 

ATÉ 17 DE DEZEMBRO 

de vacina liberados.
“A ampliação do prazo foi 

definida para evitar transtor-
nos ao produtor e prejuízos 
à cobertura vacinal”, explica 
o diretor do Departamento 
de Saúde Animal, Geraldo 
Moraes.

Em dez estados - Alagoas, 
Amazonas, Ceará, Maranhão, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Roraima e Rio Grande 
do Norte - a vacinação ocorre 
em animais de até 24 meses. 
No caso de 11 unidades da Fe-
deração (Bahia, Espírito Santo, 
Goiás, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, 

Rio de Janeiro, Sergipe, São 
Paulo, Tocantins e mais o Dis-
trito Federal), que compõem 
o Bloco IV do Plano Estraté-
gico do Programa Nacional 
de Vigilância da Febre Aftosa 
(PE-Pnefa), a vacinação é para 
bovinos e bubalinos de todas 
as idades.

Além da vacinação, os pro-
dutores devem comprovar no 
órgão executor de defesa sa-
nitária animal de seu estado. 
A declaração da vacina pode 
ser entregue de forma online 
ou, quando não for possível, 
presencialmente nos postos 
designados pelo serviço ve-

terinário estadual nos prazos 
estipulados.

As vacinas devem ser adqui-
ridas nas revendas autorizadas 
e mantidas entre 2°C e 8°C, 
desde a aquisição até o mo-
mento da utilização – incluindo 
o transporte e a aplicação, já 

Agência BRASIL

na fazenda. Devem ser usadas 
agulhas novas para aplicação 
da dose de 2 ml na tábua do 
pescoço de cada animal, pre-
ferindo as horas mais frescas 
do dia, para fazer a contenção 
adequada dos animais e a apli-
cação da vacina.
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SAIBA QUAIS SÃO OS DIREITOS DO CONSUMIDOR
NAS COMPRAS DE NATAL

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Jefferson - O vestibulando que ingressar em mais de uma faculdade terá direito à devolução da matrícula 
efetuada na primeira instituição de ensino?
SOS – Nesse caso ocorrerá uma rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais por parte do 
consumidor, havendo assim a possibilidade de exigência de uma cláusula penal (multa compensatória). 
O consumidor, antes da assinatura do contrato deverá ler atentamente o regimento da escola, o manual do 
vestibulando/aluno (quando houver) e o próprio contrato, com especial atenção a cláusula que trata sobre a 
rescisão (e não simplesmente transferência de curso/instituição), observando qual o prazo estabelecido para o 
cancelamento do contrato com a devolução dos valores e quais as implicações monetárias envolvidas.
Sabedor da possibilidade de optar por outro estabelecimento, negociar antecipadamente a devolução de tal 
quantia com a escola, fazendo-o por escrito.
Não havendo cláusula específica sobre tal questão, o aluno não se obriga ao cumprimento do pagamento de 
qualquer valor referente a multa pela rescisão.
De qualquer maneira, é interessante negociar com o estabelecimento no sentido de haver acordo para a devolução 
do valor da matrícula, principalmente quando se tratar de rescisão realizada anteriormente a divulgação da 
última lista de convocação do processo de seleção realizado pela instituição, argumentando que desta forma a 
escola terá como oferecer esta vaga a outro aluno, não havendo prejuízo de nenhuma das partes.
Ressaltamos que o consumidor poderá submeter a questão a apreciação dos Orgãos de Defesa do Consumidor 
ou Poder Judiciário, no sentido de se verificar a abusividade de tal cobrança.

Jefferson - Que cuidados devem ser observados antes da compra de produtos ou contratação de serviços via 
internet?
SOS – É importante observar os procedimentos e recursos adotados para garantir a segurança e a confidencialidade 
da transação eletrônica e de seus dados pessoais. Para isso, deverá buscar referências sobre o site onde pretende 
adquirir produtos ou contratar serviços.
A escolha criteriosa do fornecedor não despende de muito tempo e pode ser decisivo para garantir que suas 
expectativas sejam atendidas e que a solução de eventuais conflitos ocorra de forma prática e rápida.
Confira todas as informações sobre o produto ou serviço ofertado, especialmente características, preços, valores 
de fretes, despesa adicionais, prazo de entrega ou execução, condições de pagamento. Na compra de produto, 
avalie se o custo total compensa a comodidade da contratação à distância, em caso de dúvidas utilize os contatos 
disponíveis para obter esclarecimentos adicionais sobre o produto ou serviço que pretende contratar.
Em sites estrangeiros, verifique também as taxas de importação e se o fornecedor possui representante no 
Brasil, o que lhe possibilitará contar com a assistência técnica no País. Fique atento à política de trocas e os 
procedimentos que devem ser adotados em caso de problemas, tendo em vista que o Código de Defesa do 
Consumidor não será aplicado, pois sua abrangência é nacional.
Ao confirmar a contratação não deixe de imprimir ou guardar todos os documentos que comprovem a relação, 
como número de compra, confirmação do pedido, comprovante de pagamento, contrato ou anúncios. O 
produto deverá estar acompanhado de nota fiscal. 
Anote dados que permitam identificar e localizar a sede do fornecedor como razão social, CNPJ e endereço 
físico. Caso seja necessário formalizar reclamação junto ao órgão de Defesa do Consumidor ou recorrer ao 
Poder Judiciário, o consumidor terá que fornecê-los, bem como, a nota fiscal.

Reclame Aqui
Jefferson Gomide - estudante

UM DOS PERÍODOS 
QUE MAIS 

MOVIMENTA 
O COMÉRCIO 

BRASILEIRO SE 
APROXIMA. POR 
ISSO, ANTES DE 
IR ÀS COMPRAS 

DE FIM DE ANO, 
É IMPORTANTE 

QUE VOCÊ SAIBA 
QUAIS SÃO SEUS 
DIREITOS COMO 
CONSUMIDOR.

 
As datas comemorativas são 
um dos motivos mais utilizados 
pelo comercio para aumentar as 
vendas durante o ano e, ao mesmo 
tempo, exigem do consumidor 
uma atenção maior na hora 
de adquirir algum produto ou 
contratar um serviço. As ofertas, 
promoções, descontos e outros 
artifícios merecem um olhar mais 
minucioso.
Ciente desta realidade, o SOS 
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CONSUMIDOR faz uma série de 
recomendações ao consumidor, 
principalmente em razão do 
Natal que se aproxima. Uma 
data que, naturalmente, estimula 
o consumo em todo o mundo, 
independente das características 
sociais e culturais de cada país.
As dicas valem tanto para as 
compras feitas em lojas físicas 
como virtuais, onde a principal 
atitude deve ser a exigência de 
emissão de nota fiscal, principal 
documento para qualquer tipo 
de reclamação junto ao próprio 
fornecedor, ao Procon ou outro 
órgão de defesa do consumidor.
A nota fiscal é a segurança que 
o consumidor precisa para 
exigir os seus direitos previstos 
no CDC (Código de Defesa do 
Consumidor).

Confira as dicas
Na compra de brinquedos, por 
exemplo,  sugerimos considerar 
a faixa etária de indicação do 

produto, impressa na embalagem; 
além de verificar se possui selo 
de certificação do Inmetro, que 
indica se o produto foi fabricado 
e comercializado de acordo com 
as normas técnicas.
É importante salientar  que os 
brinquedos possuem a garantia 
legal de 90 dias, instituída pelo 
CDC (Código de Defesa do 
Consumidor). Nos produtos 
alimentícios é obrigatório constar 
as seguintes informações: data 
de validade, os ingredientes, 
o fabricante e a presença ou 
ausência de glúten.
As compras feitas à distância 
(pela internet ou aplicativos) 
podem ser canceladas no prazo 
de arrependimento, de sete dias, 
contados a partir do recebimento 
da mercadoria ou da data da 
compra.

Direitos do consumidor 
nas compras de natal

 
Preço

Todos os preços que ficam nas 
vitrines das lojas devem estar 
bem visíveis para o público. 
Além disso, o estabelecimento 
comercial precisa informar os 
valores à vista e a prazo das 
mercadorias vendidas.
Sempre verifique se o preço é 
igual ao anunciado. O lojista 
tem o dever de cumprir o preço 
exibido nas vitrines, prateleiras e 
nos anúncios.
 

Trocas e devoluções 
Toda loja tem a obrigação de trocar 
ou reparar produtos defeituosos. 
Porém, o Código de Defesa do 
Consumidor não obriga as lojas a 
trocarem os produtos só porque 
o consumidor não gostou da cor, 
do modelo ou do tamanho.
 As lojas que oferecem esse tipo 
de troca fazem como uma forma 
de agradar o cliente, mas não é 
uma obrigação.
 Em caso de produto defeituoso, a 
empresa terá 30 dias para resolver 
o problema. Após esse período o 
consumidor poderá optar por:
– trocar o produto por outro 
equivalente;
– comprar outro produto que 
seja do mesmo valor do item 
comprado anteriormente;
– pedir o reembolso da quantia 
paga; 
Nas compras feitas pela internet, 
por telefone ou catálogo, existe 
a possibilidade de desistência 
em até sete dias, além do direito 
à devolução integral do valor já 
pago, incluindo o frete.
 

Teste de produtos 
eletrônicos

É um direito de todo consumidor 
certificar o funcionamento de um 
produto elétrico ou eletrônico, 
por isso, ele deverá testar esse 
produto no local da compra. 
Antes de comprar, peça a nota 
fiscal e verifique a garantia 
concedida.
 

Estacionamento
Os estacionamentos de lojas 
e outros estabelecimentos 
comerciais são responsáveis por 
furtos dos objetos deixados no 
interior dos veículos. Ainda, em 
caso de roubo do automóvel, 
esses estabelecimentos serão 
obrigados a ressarcir os clientes 
prejudicados.
 
Direitos do consumidor 

nas compras de natal 
violados

Se você sentir que o seu 
direito como consumidor foi 

EM BREVE UNIDADE ZONA SUL DO MERCADÃO AGROPET,

ESTAMOS CHEGANDO !!!

O Riopreto Shopping é um dos maiores centros comerciais do interior
paulista, e estamos honrados de somar nossa história a esse tão

respeitado shopping; 

Guilherme BATISTA violado, poderá, primeiramente, 
tentar uma negociação com o 
estabelecimento. Caso não chegue 
em um acordo, colete provas e 
realize uma denúncia no Instituto 
de Defesa do Consumidor – 
Procon ou no Juizado Especial 

de Pequenas Causas (JEC).  
 Em caso de problemas 
relacionados a transações online 
registre uma denúncia na Polícia. 
O mais indicado, caso você não 
consiga resolver esse tipo de 
adversidade sozinho, é buscar 

ajuda especializada.  Com o 
auxílio jurídico de um advogado, 
você garante seu direito de 
ressarcimento.
 Informe-se e fique atento aos 
seus direitos como consumidor, 
boas compras e um Feliz Natal.


