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ENTREVISTA 

Pedro Roberto 
deixa Câmara 
politicamente 
mais forte
Eleito pela oposição, ve-
reador uniu a Casa, abriu 
as portas para discussões 
populares e a colocou no 
século 21 ao criar a Câmara 
Digital. Veja entrevista com 
ele, que deixa a presidência 
da Câmara dia 31.
POLÍTICA Pág.3

Troca de presentes de 
Natal movimenta lojas e 
Procon orienta sobre regras

COMÉRCIO DE RIO PRETO

Depois das datas comemorativas, grande parte do fluxo é para trocar aquele presente que não deu certo. Segundo Jean Dornelas, diretor do Procon de 
Rio Preto, os consumidores mais acostumados pelas compras por meio da internet acham que as regras do comércio local funcionam da mesma forma, 
o que não é verdade. De acordo com Dornelas, somente é estabelecido pela lei uma troca, em casos de defeito do objeto. Bens duráveis (90 dias) e os 
considerados não duráveis (30 dias). Segundo o Código de Defesa do Consumidor não há obrigatoriedade em trocar uma peça em casos de tamanho 
não acertado, ou apenas por não ter gostado. Ícaro Silva tem sua loja há 17 anos. Segundo ele, a troca poderá ser feita em qualquer dia da semana, mas 
é esclarecido que o prazo seja respeitado. CIDADES Pág.5

REGIÃO

BR passa 
feriado de 
Natal sem 
mortes
Nos quatro dias de opera-
ção foram fiscalizados 223 
veículos e 412 pessoas. Ao 
todo, 169 motoristas foram 
submetidos ao teste do 
etilômetro (bafômetro); 
18 flagrados realizando 
ultrapassagens proibidas; 
31 não usavam o cinto de 
segurança quando foram 
fiscalizados; e três surpre-
endidos dirigindo após 
ingerirem bebida alcoólica. 
CIDADES  Pág.4

POLÍCIA

Homem mata 
namorado, 
ataca sogra 
e se suicida
CIDADES  Pág.4

Prefeitura 
de Rio Preto 
anuncia nos 
próximos 
dias reajuste 
da passagem 
de ônibus, 
que deve 
começar 
valer ainda 
no mês de 
janeiro para 
usuários do 
transporte 
coletivo

PRF divulgou balanço do feriado na BR-153 na região de Rio Preto sem acidentes fatais

RIO PRETO

Reajuste da 
passagem de 
ônibus deve 
sair até 2ª feira

ESTADO

Fazenda SP
estende prazo 
para PCD pedir 
isenção de IPVA

Entre a próxima sexta-feira 
(30) e a segunda-feira (2) a 
Prefeitura deve anunciar o 
novo valor da passagem do 
transporte coletivo em Rio 
Preto. Segundo informações 
da assessoria de imprensa, 
nos próximos dias o prefeito 
vai entrar nas discussões, 
por enquanto entre a Se-
cretaria de Transporte e as 
empresas, e define o valor e 
a data que entra em vigor. 
   POLÍTICA Pág.3

A Secretaria da Fazenda 
de São Paulo irá estender 
novamente o prazo para a 
solicitação de isenção do 
IPVA-PCD de 2022 no Sis-
tema de Veículos (Sivei). De 
acordo com Resolução SFP 
que será publicada amanhã 
(27) no Diário Oficial do 
Estado, os proprietários de 
automóveis PCD terão até 
28 de fevereiro do próximo 
ano para realizar o pedido.           
POLÍTICA Pág.3

RIOPRETO VOLTA À COPINHA
Depois de seis anos, o Rio Preto voltará a participar da Copa 
São Paulo de Futebol Júnior. Além disso, o Jacaré irá jogar 
em casa, já que os jogos do grupo 3 serão disputados no 
estádio Anísio Haddad, o Riopretão. 
ESPORTES Pág.6

RETROSPECTIVA

Mirassol tem 
acesso, título 
e Grêmio 
eliminado
ESPORTES   Pág.6

OLÍMPIA

Copa de 
Futsal tem 
vencedores 
definidos 
ESPORTES   Pág.6

Divulgação PRF Vinicius Lima

Ygor Andrade

Divulgação
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A polinização é o ato sexual 
das plantas. As plantas par-
tenocárpicas frutificam sem 
fertilização, porém, para as 
demais, sem polinização não 
há fertilização, logo não há 
sementes e, normalmente, não 
há frutos também.

Alguns cultivos, em espe-
cial frutíferas, são dependen-
tes de polinização animal, em 
especial por abelhas. Quando 
há déficit de polinização, a 
produção cai. Em um primei-
ro instante, o produtor perde 
dinheiro por produzir menos. 
No segundo instante, pode até 
se reequilibrar, porque o preço 
sobe. Mas, com polinização 
insuficiente, o consumidor 
sempre pagará preço maior 
pelo produto.

As principais causas atuais 
do déficit são:

a) perda do habitat dos 
polinizadores, pelo avanço 
da agricultura, das cidades, 
estradas ou indústrias sobre a 

Assumimos o comando da 
SLT (Secretaria de Logística e 
Transportes) em 1° de janeiro 
de 2019 com uma missão du-
pla, dada pelos governadores 
João Doria e Rodrigo Garcia. 
Construir o maior programa 
em infraestrutura do Estado de 
São Paulo, com o investimento 
recorde. E destravar as grandes 
obras paralisadas nas gestões 
anteriores.

Trabalhamos muito, exaus-
tivamente, nestes quatro anos. 
Resolvemos as grandes obras da 
secretaria que estavam trava-
das. Entregamos recentemente 
a duplicação do trecho de serra 
da Rodovia dos Tamoios, com 
muitos recursos tecnológicos 
sustentáveis.

Nos próximos meses, fica-
rão prontos os Contornos da 
Tamoios, conjunto de disposi-
tivos que vai completar ligações 
importantes entre São José dos 
Campos, Caraguatatuba e o 
Porto de São Sebastião.

ARTIGO

ARTIGO

Polinização inadequada 
significa prejuízo

Matriz logística de 
SP sai fortalecida 

Décio Luiz Gazzoni

João Octaviano de Machado 
Neto

Paiva Netto

é importante seguir, rigorosamente,
as indicações dos programas
demanejo de pragas, diversificando
os métodos de controle

vegetação nativa;
b) pragas que atacam os 

polinizadores, efetuando seu 
controle biológico, tão impor-
tante para controlar pragas 
agrícolas, mas totalmente 
indesejável quando mata po-
linizadores;

c) mudanças climáticas 
globais, que afetam tanto o po-
linizador diretamente quanto 
suas fontes de alimentos;

d) operações agrícolas ad-
versas, especialmente uso 
inadequado de pesticidas.

 O déficit de polinização é 
um problema atual, que tem 
sido potencializado pelo vo-
lume crescente da produção 
agrícola e pelo agravamento 
das causas de déficit. Esse 
fato tem fomentado grandes 
negócios de empresas que se 
dedicam a produzir poliniza-
dores e vendê-los a agricul-
tores – como se vende adubo 
ou semente. É a chamada 
polinização assistida.

Soluções
O desafio é enorme, mas 

não intransponível. O proble-
ma é global e a solução tam-
bém, mas cada país, cada agri-
cultor, precisa fazer sua parte, 
com ações que garantam as 
melhores condições possíveis 
para os polinizadores atuarem, 
auxiliando a obter alta produ-

tividade na agricultura.
Há duas ações principais 

pelas quais os agricultores po-
dem auxiliar os polinizadores. 
A primeira dela é mantendo 
e preservando áreas de vege-
tação que sirvam de abrigo e 
local de coleta de recursos pe-
los polinizadores. A presença 
de plantas que favoreçam os 
polinizadores nas áreas de 
reserva legal e de proteção 
permanente é fundamental 
para atingir esse objetivo.

A segunda ação é a adequa-
ção do controle de pragas, de 
maneira que, ao tempo em que 
as pragas sejam controladas, 
os polinizadores não sejam 
prejudicados. Para tanto é 
importante seguir, rigorosa-
mente, as indicações dos pro-
gramas de manejo de pragas, 
diversificando os métodos de 
controle. E, quando houver 
necessidade de aplicação de 
inseticidas químicos, deve-se 
atentar para as recomenda-
ções da tecnologia de aplica-
ção, de forma a evitar qualquer 
deriva para as áreas onde os 
polinizadores se abrigam.

*Por Décio Luiz Gaz-
zoni, Engenheiro Agrô-
nomo, pesquisador da 
Embrapa Soja e membro 
do Conselho Científico 
Agro Sustentável
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Jesus veio à Terra re-
alizar a maior revolução 
jamais vista, pois se con-
cretiza na Alma. Nesta 
se encontra a geratriz da 
riqueza ou da miséria, da 
libertação ou da escravatu-
ra do ser. O Divino Mestre 
assina Nova Lei Áurea com 
a pena da Sabedoria e do 
Conhecimento Espiritual. 
Ele é o Grande Abolicionis-
ta, para além das segrega-
ções étnicas, sociais e cul-
turais. Jesus afiançou que, 
se conhecermos a Verdade, 
claro que a Divina, ela nos 
tornará livres: “Conhece-
reis a Verdade [de Deus], 
e a Verdade [de Deus] 
vos libertará (Evangelho, 
segundo João, 8:32).

Nada em termos ape-
nas materiais concederá 
ao cidadão a sua carta de 
alforria. Ninguém apri-
siona a Alma de quem 
possui o coração espiri-
tualmente livre. Gosto de 
me valer do exemplo do 
Gandhi (1869-1948), o 
libertador da Índia. Muitas 
cadeias pegou na luta pela 
independência do seu país. 
Que realizava, então, o ve-
lho Mahatma na frieza do 
cárcere? Escrevia, e suas 
páginas constituíram-se 
bandeiras libertárias não 
somente para o seu povo, 
como para outras nações.

Liberdade e Esperança 
são dois valores dos quais a 
criatura humana não pode 
abrir mão. Deve, contudo, 
saber honrar o primeiro 
para ser merecedora per-
manente do segundo.

Se Gandhi não ficou 
restrito às limitações que 
quiseram lhe impor, é mais 
do que necessário enten-
der Jesus sem grilhões. Por 
ser Ele o Cristo Ecumêni-
co, o Sublime Estadista, 
apresenta-se sem sectaris-
mo, não estando confinado 
a qualquer corrente, por 
mais louvável que seja. Ele 
extrapola as paredes dos 
notáveis templos humanos 
e deve ser vivido nas ruas, 
isto é, Suas Extraordiná-
rias Ideias habitando os 
lares, as universidades, as 
empresas, os parlamentos, 
tudo recebendo o Excelso 
Luzeiro de Sua respeitabi-
líssima Autoridade.

*José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialis-
ta e escritor.

paivanetto@lbv.
org.br — www.boa-
vontade.com

O Cristo Ecumênico e 
a Liberdade Espiritual

A Justiça dos homens busca 
ou não a Justiça de Deus?
Durante meu curso 

de Direito, por longos 05 
anos, não conseguia en-
tender a origem de tantas 
leis. E também não en-
tendia praticamente nada 
do que era ministrado por 
meus professores.

Questionava-me a todo 
momento sobre a causa 
desta minha suposta in-
competência, e também 
qual seria a procedência 
de todo ordenamento ju-
rídico, pois acreditava 
que, se descobrisse a cau-
sa, talvez pudesse ter um 
melhor entendimento.

Com o passar do tempo 
me foi revelado, através 
da Bíblia, quase todas as 
minhas dúvidas e ques-
tionamentos que me ator-
mentavam por um longo 
período de tempo, e aí 
é claro, tudo tornou-se 
muito mais fácil.

Analisando os livros de 
Êxodo e Deuteronômio, 
a procedência começa se 
tornar muito mais com-
preensível. O porque disto 
ou daquilo, afinal Moi-
sés precisava a qualquer 
custo, normatizar a nova 
sociedade que começava 
a ressurgir.

A lei mosaica (Moisés) 
é quem estabelece o Direi-
to civil, como em Êxodo 
(22), as leis acerca da pro-

priedade, do casamento e 
do divórcio, reparação de 
danos, indenizações como 
em Deuteronômio (24). 
Também é com a lei mo-
saica que a humanidade 
passa a ter contato com os 
Direitos Humanos. 

Normatiza também o 
Direito Penal, a legitima 
defesa, roubo, furto, apro-
priação indébita etc.

Assim a Legislação 
Mosaica é a base de mui-
tos preceitos jurídicos 
modernos, servindo não 
apenas como elemento 
doutrinador, mas também 
como um instrumento co-
ercitivo, que limita a ação 
do indivíduo sobre o que 
se deve ou não fazer.

Basta uma análise mi-
nuciosa no Pentateuco 
para se chegar a esta con-
clusão:

SIM, a JUSTIÇA DOS 
HOMENS BUSCA A JUS-
TIÇA DE DEUS!!!

*Advogado mestre 
em políticas públicas 
especialista e direito 
processual civil e pro-
cesso penal. 

Esp e c i al i st a  e m 
direito penal. Atu-
ação em vários ple-
n á r i o s  d e  J ú r i  
Professor de Direito 
há 25 anos

LEIS & DIREITO

CARLOS
SERENO

Deixamos ainda engatilha-
da a solução para a conclusão 
do trecho norte do Rodoanel, 
obra importantíssima com os 
últimos 40 quilômetros que 
completam este grande anel 
viário que circunda a capital. 
Como tem dito o governador 
Rodrigo Garcia, estas duas 
obras -- Contornos e Rodoanel 
-- necessitaram não apenas do 
esforço dos nossos engenheiros, 
mas igualmente de nossos ad-
vogados. No caso do Rodoanel, 
a solução foi fazer a concessão 
da obra -- o leilão para escolher 
a melhor oferta será em março.

Entre as rodovias adminis-
tradas pelo DER (Departamen-
to de Estradas de Rodagem) e 
aquelas concessionadas, tive-
mos 1.166 obras entregues, en-
tre 2019 e novembro deste ano, 
com mais de 9 mil quilômetros 
modernizados. São cerca de R$ 
14,5 bilhões em investimentos 
no total -- serviços que ga-
rantiram durante estes anos a 
segurança dos usuários destas 
estradas.

Uma grande obra iniciada 

entre as empresas gerenciadas 
pela Artesp (Agência de Trans-
portes do Estado de SP) é o 
novo acesso a Osasco, com a 
construção de uma ponte sobre 
o rio Tietê que ligará à Rodovia 
Castello Branco, um investi-
mento de R$ 232,7 milhões.

Ainda na seara da Artesp, 
o Governo de SP realizou dois 
grandes leilões, parte do Pro-
grama de Concessões Rodovi-
árias, com os lotes Pipa (Pano-
rama-Piracicaba), em 2020, e 
Noroeste, neste ano.

Obras futuras
O Governo de SP possui 

56 projetos para importantes 
obras de modernização em 
1.774 quilômetros de rodovias 
paulistas, como no caso dos ma-
croaneis de Ribeirão Preto, São 
José do Rio Preto e Presidente 
Prudente.

Deixamos pronto o corredor 
Linha Verde, novo multimodal 
de ligação da Grande SP ao 
porto de Santos. Trata-se de um 
projeto sustentável de rodovia, 
ao mesmo tempo, inteligente e 
sustentável por zerar as emis-
sões de carbono decorrentes 
do projeto.

No caso do DER, somadas 
as obras dos programas Novas 
Estradas Vicinais (voltado a vias 
municipais) e Estrada Asfaltada 
(para rodovias tipo SP, geridas 
pelo DER), são mais de 1.100 
obras, 11,5 mil quilômetros de 

melhorias e R$ 14 bilhões em 
investimentos. Muitos destes 
serviços já foram entregues, 
mas a maioria ainda está em 
execução.

Isto significa que, nos pró-
ximos meses, mais de 8.000 
quilômetros de melhorias em 
rodovias estaduais e vias mu-
nicipais em todo o Estado de 
SP ficarão prontas. Trata-se, 
portanto, do maior programa 
de investimento rodoviário da 
história recente!

 
Modais aéreo, fer-

roviário e hidroviário
Parodiando o grande presi-

dente Washington Luís (1869-
1957), caberia dizer que, para a 
gestão que se encerra, governar 
não é apenas abrir ou melhorar 
estradas -- cuidamos também 
dos outros modais existentes 
em São Paulo.

No litoral paulista, esta Se-
cretaria, através do DH (De-
partamento Hidroviário), tra-
balhou incansavelmente para 
melhorar os serviços das oito 
Travessias Litorâneas.

Foram investidos R$ 63,4 
milhões em 19 reformas de 
embarcações e na modernização 
de três pontes (nas travessias de 
Santos/Guarujá, São Sebastião/
Ilhabela e Guarujá/Bertioga) e 6 
rampas. Mais importante: man-
tivemos, nos últimos 4 anos, a 
tarifa das balsas sem reajuste.

No trecho paulista da hi-

drovia Tietê-Paraná, também 
tocado pelo DH, a SLT concluiu 
dez obras, comandou R$ 335,5 
milhões de investimentos e 
atualmente administra três 
licitações, entre elas a de R$ 
340 milhões no canal de Nova 
Avanhandava -- com recursos 
liberados pelo Dnit. Todas estas 
obras serviram -- ou servirão 
-- para ampliar ainda mais a 
navegabilidade do rio.

Na área do antigo Daesp, os 
22 aeroportos paulistas estão 
prontos para receber mais de 
R$ 447 milhões de investimen-
tos, após o leilão de sucesso 
realizado em julho passado.

Por fim, há poucos dias 
aprovamos na Alesp (Assem-
bleia Legislativa de SP) o PL 
148/22, projeto inovador e 
sustentável que prevê a reto-
mada do transporte ferroviário 
no Estado através de shortlines 
(linhas curtas).

Esta é a confirmação de que 
nossa equipe, liderada pelo 
governador Rodrigo Garcia, 
sempre teve um compromisso 
republicano com a população de 
São Paulo. Com orgulho, posso 
agradecer o esforço de todos de 
nossa equipe da SLT.

Melhoramos consideravel-
mente a matriz de logística do 
Estado.

*Secretário de Logística 
e Transportes do Estado de 
São Paulo (2019-2022).



  |  A3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | terça-feira, 27 de dezembro de 2022

Política Quem serão?
Lula (PT) vai chegar nesta semana à 
Brasília para fechar as articulações e 
os nomes dos 37 Ministérios

Gama, no DF
Uma denúncia levou as forças de se-
gurança do Distrito Federal a localizar 
e destruir artefatos explosivos

Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota) termina seu mandato 
como presidente independen-
te da Câmara de Rio Preto dia 
31 de dezembro. Eleito pela 
oposição, com a ajuda de votos 
independentes e da própria 
situação, o vereador conseguiu 
avanços importantes como a 
Câmara Digital, que coloca 
a Casa no século 21, realizou 
mais de 50 audiências com a 
população e criou o Parlamen-
to Regional, onde 37 cidades 
da Região Metropolitana dis-
cutem seus problemas comuns 
e suas divergências. 

A maior proeza de Pedro, 
no entanto, foi conduzir o 
Legislativo num dos momen-
tos mais dramáticos da nossa 
história. O enfrentamento de 
uma pandemia que transfor-
mou o comportamento, refez 
as relações pessoais e fami-
liares, provocou uma crise 
econômica sem precedentes. 
Sereno e equilibrado, Pedro 
superou os problemas sem 
provocar ou aprofundar ne-
nhuma crise na vida pública 
da cidade. 

Nos últimos dois anos, 
tivemos discussões muito 
importantes na Câmara. En-
tre elas, o reajuste do IPTU 
no ano passado, a renovação 
da concessão do transporte 
coletivo e os empréstimos 
solicitados pelo executivo, 
por exemplo. Pedro Roberto 
conversou com o Dhoje sobre 
a presidência da Câmara. 

Independência 
Para o vereador Pedro Ro-

berto Gomes, a sua indepen-
dência em relação ao Poder 
Executivo possibilitou isenção 
para atuar. “Justamente o fato 
de ser independente e por isso, 
ter a possibilidade de manter 
um olhar crítico em relação 
aos problemas que a cidade 

Pedro Roberto conclui mandato e deixa  
Câmara mais consolidada e transparente

PRESIDENTE

Eleito pela oposição,
vereador uniu a Casa,
 abriu as portas para
discussões populares

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

enfrenta e as soluções que o 
poder executivo apresenta. 
Por exemplo, os empréstimos 
que foram feitos. Não poderia 
ter minhas posições críticas se 
não fosse independente. Dei-
xei claro minha preocupação 
sobre o impacto que isso terá 
nas próximas gestões. Vejo 
que mantendo a minha forma 
de atuar eu consigo ter muito 
mais mobilidade para apoiar 
o que é bom e criticar o que 
é ruim.” 

Se posicionar e fazer 
Para o presidente, além das 

atitudes, são necessárias ações. 
Para ele, deu certo ter atitudes 
e, ao mesmo tempo, realizar. 
“Minha postura sempre foi a 
de administrar a Câmara com 
austeridade, mas investindo 
no que fosse necessário. Sou 
formado em administração en-
tão sei como controlar gastos e 
receitas. Os investimentos que 
fizemos foram os extremamen-
te necessários, principalmente 
para modernizar os serviços 
da Câmara, oferecer melhores 
condições de trabalho para os 
servidores, colocar o legislativo 
ao alcance das pessoas. Então 
isso acaba refletindo em ações 
concretas. Minha postura de 
sempre procurar o diálogo e 
ouvir a população ficou evi-
denciada com a elaboração da 
Câmara Digital e do aplicativo 
da Câmara. Isso é manter 
um olhar diferente na gestão 

do legislativo, mas colocar o 
cidadão para participar dessa 
gestão, em primeiro lugar. 

Herança 
De saída da presidência, Pe-

dro Roberto acredita que deixa 
herança positiva. Aponta duas. 
“A modernização do legisla-
tivo, com as ações da Câmara 
Digital, criação e lançamento 
do aplicativo da Câmara. As 
audiências públicas, que foram 
mais de 50 realizadas nesses 
dois anos. Sobre a moderniza-
ção, é um processo sem volta. 
Quando pensamos a digitaliza-
ção, projetamos tudo para que 
muito em breve, eliminemos o 
papel, a utilização de tonners, 
impressoras e a redução na 
energia elétrica. Além disso, 
a transparência que essa mo-
dernização pode trazer, com 
a população podendo acom-
panhar as ações, projetos e 
votações dos vereadores. Já 
sobre as audiências, nosso 
legado será o de que todos os 
assuntos devem ser tratados 
com a participação direta do 
cidadão, ouvindo e dando voz 
às pessoas. Isso é importan-
tíssimo na minha opinião.” 

As discussões 
mais importantes 

O vereador acredita tam-
bém que a Casa enfrentou os 
temas mais importantes e, às 
vezes, impopulares. “Debate-
mos temas importantes para 

sento na cadeira de Presiden-
te, tenho que conduzir tudo 
da melhor maneira possível.” 

Século 21
Mesmo tendo sido criativo 

e fazendo uma administração 
mais sintonizada com o plura-
lismo da comunidade, Pedro 
diz que faltaram ações que são 
caras à população. “Gostaria 
de ter tido mais tempo para 
implantar o projeto de energia 
limpa, energia solar, mas in-
felizmente o Executivo travou 
a proposta ao não viabilizar 
a concessão de área pública 
necessária para implantação 
da proposta. A iniciativa além 
de proporcionar economia 
financeira, representaria um 
ganho ambiental considerável, 
então por isso aloquei recursos 
no orçamento do legislativo 
no próximo ano para que o 
próximo presidente adote a 
medida.” 

Melhor decisão 
Pedro Roberto acredita 

que sua ação mais importante 
e que vai perdurar e colocar o 
Legislativo na boca do povo 
“foi a implantação do processo 
de modernização da Câmara, 
com a implantação da Câ-
mara Digital (Câmara sem 
papel), com ganho ambiental 
enorme.” 

Crescimento 
Mesmo que não toque no 

assunto, após ficar dois anos 
à frente do Legislativo, Pedro 
Roberto tem musculatura para 
voos maiores. 

“Olha, posso dizer que 
esses últimos dois anos foram 
extremamente intensos, de 
muito trabalho e aprendizado 
à frente da Presidência do 
Poder Legislativo Municipal, 
o poder mais próximo e re-
presentativo da população. 
Encerro minha gestão com 
muito mais experiência e co-
nhecimento, seguindo agora 
como vereador em Rio Preto. 
Porém sentindo-me extrema-
mente preparado para o futuro 
e os desafios que se seguirão.”

a cidade, dentre elas destaco o 
reajuste do IPTU no ano pas-
sado, a renovação da concessão 
do transporte coletivo e os 
empréstimos solicitados pelo 
executivo, onde travamos in-
tensos debates e contamos com 
a participação da população.” 

A postura 
Ter sido eleito pela oposi-

ção não provocou problemas, 
apenas apreensão. “Não julgo 
que tenha sido complicado. 
É claro que o fato de a admi-
nistração não ter “apoiado” 
minha eleição, criou um clima 
diferente, mas sempre mantive 
uma relação republicana com 
o Poder Executivo e assim 
espero continuar.” 

Problemas com a 
situação e a oposição

As tensões e distensões 
ocorridas nesses dois anos, 
não é problema da administra-
ção, diz. “Veja, a Presidência 
da Câmara não lida com esses 
aspectos. A função do Presi-
dente é conduzir os trabalhos, 
atendendo a todos os verea-
dores de igual maneira. E foi 
o que eu fiz. As questões de si-
tuação e oposição são relativas 
a cada um dos vereadores, não 
cabe ao Presidente participar 
dessas posições. É claro que 
eu, quando estou na tribuna 
como vereador, mantenho 
meus posicionamentos de 
forma clara, mas quando me 

Prefeitura 
analisa
reajuste 
do ônibus 

Entre a próxima sex-
ta-feira (30) e a segun-
da-feira (2) a Prefeitura 
deve anunciar qual será 
o novo valor da passagem 
do transporte coletivo em 
Rio Preto. Segundo infor-
mações da assessoria de 
imprensa, nos próximos 
dias o prefeito vai entrar 
nas discussões, por en-
quanto realizadas entre a 
Secretaria de Transporte 
e as empresas, e definir o 
valor e a data em que ele 
vai entrar em vigor. 

O contrato determina 
dia 1º de janeiro, mas o 
prefeito tem autonomia 
para mudar a data. Prevê-
-se dia 10 ou 15 de janeiro. 

Em Rio Preto, além do 
preço da passagem, a Pre-
feitura também tem que 
discutir qual será o valor 
do subsídio. Desde o go-
verno Valdomiro Lopes da 
Silva (PSB) a passagem do 
ônibus urbano é subsidia-
da. Até o próximo reajuste 
entrar em vigor, a tarifa 
(técnica) em Rio Preto, é 
de R$ 4,80. Os usuários 
que pagam em dinheiro 
ou pelo vale-transporte 
R$ 4,10. Quem usa cartão 
paga R$ 3,70 e os estu-
dantes, R$ 1. 

A diferença entre o que 
o usuário paga no cartão 
ou na roleta e o preço da 
tarifa técnica (que é de 
R$ 4,80) é coberto pela 
Prefeitura com o subsídio. 

Este ao, o valor do sub-
sídio deve ser de R$ 18 
milhões. Somou-se uma 
compensação feita pela 
Prefeitura devido à queda 
no número de passagei-
ros. 

O contrato prevê que 
a empresa tem que ter 
uma média diária de pas-
sageiros para compensar 
a operação. Quando ela 
não alcança esse número 
definido em contrato, a 
Prefeitura cobre a dife-
rença. 

Este ano, no auge da 
pandemia, as duas empre-
sas que fazem o transpor-
te coletivo em Rio Preto, 
perderam uma média de 
40 mil passageiros. Caiu 
de 93 mil para 58 mil 
passageiros dia. 

Segundo a assesso-
ria de imprensa, o valor 
total dispensado com as 
empresas, entre subsídio 
e compensações, passou 
dos R$ 38 milhões. 

As duas empresas cre-
em que muitos passagei-
ros não voltam a usar o 
transporte coletivo. Eles 
teriam mudado a forma 
como se locomovem du-
rante a pandemia.

Da REPORTAGEM

       Justamente o 
fato de ser inde-
pendente e por 
isso, ter a possibi-
lidade de manter 
um olhar crítico 
em relação aos 
problemas que a 
cidade enfrenta “

“

           Minha pos-
tura sempre foi 
a de administrar 
a Câmara com 
austeridade. 
Sou formado em 
administração 
então sei como 
controlar gastos 
e receitas “

“

Pedro Roberto conclui mandato e deixa Câmara politicamente mais empoderada

Prazo para pedir isenção do IPVA-PCD é estendido
IMPOSTO

A Secretária da Fazenda 
e Planejamento do Estado 
de São Paulo irá estender 
novamente o prazo para a 
solicitação de isenção do IP-
VA-PCD de 2022 no Sistema 
de Veículos (Sivei). De acordo 
com Resolução SFP que será 
publicada amanhã (27) no 

Diário Oficial do Estado, os 
proprietários de automóveis 
PCD terão até 28 de fevereiro 
do próximo ano para realizar o 
pedido no sistema. 

A medida atende o pedido 
do Instituto de Medicina So-
cial e de Criminologia de São 
Paulo (Imesc), da Secretaria 

de Justiça, e da Secretaria da 
Pessoa com Deficiência para 
que haja tempo do sistema do 
Imesc absorver as demandas 
de agendamento dos exames 
periciais aos PCDs. O laudo 
do Imesc é para os casos de 
pessoas com deficiência que 
trocaram de veículos ou novos 

pedidos, como as pessoas com 
deficiência não contempladas 
na legislação anterior, caso, 
por exemplo, dos deficientes 
auditivos. 

Pagamento
O pagamento do IPVA-PCD 

segue suspenso a partir da 

solicitação de isenção no Sivei 
até a data em que for proferida 
a decisão final. O pedido será 
analisado e, caso seja deferido, 
será garantida a isenção do 
IPVA-2022. Caso contrário, o 
imposto será lançado e o pro-
prietário terá 30 dias para pa-
gamento, sem multa ou juros.

Divulgação

Câmara de Rio Preto

Divulgação
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CIDADES Insegurança
Enquanto esperava ônibus em um 
ponto, na Vila Boa Esperança jovem, 
de 19 anos, teve o celular roubado

Instagram clonado
Uma moradora do bairro Cidade Nova, 
em Rio Preto, caiu no golpe do ‘investi-
mento do PIX’ e perdeu R$ 5.139,87.

Inconformado com o fim 
do relacionamento, um rapaz, 
de 34 anos, matou o namo-
rado, de 24 anos, a facadas, 
atacou a sogra idosa, de 74 
anos, e se matou em seguida. 
Os crimes aconteceram por 
volta das 2h50 desta segun-
da-feira, 26, no João Paulo II, 
na Região Norte de Rio Preto. 

O autor foi encontrado 
pela Polícia Militar e socorris-
tas do Samu sobre a cama do 
quarto, em posição de decú-
bito dorsal com ferimento de 
arma branca no tórax. Foram 
feitas tentativas de ressuscita-
ção, mas sem sucesso.

Na entrada do cômodo foi 
achada a vítima, em decúbito 
ventral, com lesões no tórax, 
que também veio a óbito no 
local.

A faca de cozinha usada 
nos crimes estava sobre um 
rack no quarto. A mãe da víti-
ma foi levada primeiro para a 
UPA Jaguaré e depois para a 
UPA Tangará.

Homem mata namorado a facadas, 
ataca sogra idosa e depois se mata

TRAGÉDIA

Da REORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Morador de 
rua leva 
facada e 
é internado

Um morador de rua, 
de 36 anos, foi internado 
na Santa Casa de Rio 
Preto, neste domingo, 
25, após levar uma facada 
nas costas, perto de um 
dos ombros.

A mãe da vítima infor-
mou para a Polícia Militar 
que o filho é dependente 
químico e se tornou an-
darilho e que, às vezes, 
retorna para a casa da 
família.

Segundo ela, o rapaz 
estava na frente do imó-
vel, na Vila São Jorge, 
quando o agressor apa-
receu por trás, desferiu o 
golpe e fugiu. 

O Samu socorreu o pa-
ciente até o hospital. Para 
a PM, a vítima alegou que 
não viu quem a atacou e 
que não sabe qual seria a 
motivação para o crime, 
que será investigado pelo 
3º DP.

Rapaz mata namorado a facadas, ataca sogra idosa e se suicida; idosa foi socorrida e levada à UPA

Jovem dá facada no ex 
para defender a mãe

BRIGA DE FAMILIA

NO CENTRO

Mãe flagrada furtando abandona filho e foge
Uma mulher, de 43 anos, 

abandonou o filho, de 10 anos, 
às 13h30 deste sábado, 24, na 
rua General Glicério, na área 
central de Rio Preto, para 
fugir. Ela é acusada de furtar 

lojas pouco antes e ao ser 
descoberta por funcionários 
deixou a criança para trás e 
desapareceu. 

A suspeita, segundo o bole-
tim de ocorrência, é procurada 
pela Justiça de Guapiaçu. 

O crime que motivou a 

TRÂNSITO

PRF divulga balanço 
da ‘Operação Natal’ 
sem morte na BR-153 Socorristas do Samu le-

varam para o Hospital de 
Base de Rio Preto, na noite 
de domingo, 25, um rapaz, de 
20 anos, que foi esfaqueado 
nas costas pela ex-namorada, 
de 20 anos, no Jardim Nunes.

Conforme o boletim de 
ocorrência, o paciente teria 
arremessado uma cadeira e 

tentado bater na sogra.
Para defender a mãe, a 

jovem interferiu na briga e foi 
ameaçada também, reagindo e 
desferindo os golpes com arma 
branca no ex-companheiro.

Na delegacia, ela disse 
que o pai de sua filha, de seis 
meses, foi visitar a bebê e 
ocorreu a discussão, seguida 
de agressão.

A jovem foi ouvida e libe-
rada. Ela e o rapaz seguem 
investigados.

O caso foi registrado no 
Plantão como lesão corporal 
e violência doméstica e as in-
vestigações ficaram por conta 
dos policiais do  4º Distrito 
Policial.

Da REPORTAGEM condenação do acusado não 
foi informado. 

Foram recuperadas pela 
Polícia Militar sacolas com 
roupas, utensílios de cozinha, 
duas caixas de som e produtos 
de higiene pessoal. 

Representantes de três 
lojas vítimas dos furtos reco-
nheceram parte das merca-
dorias apreendidas quando 
chamados á delegacia. 

C0nselheiro
O menino foi entregue aos 

cuidados de um conselheiro 
tutelar. Até o fechamento desta 
matéria, o paradeiro da fugiti-
va era desconhecido.

Procurada pela justiça furta lojas e abandona filho de 10 anos

A suspeita, segun-
do o boletim de 
ocorrência, é pro-
curada pela Justi-
ça de Guapiaçu.

Para os pms, a aposen-
tada disse que estava 
em sua casa quando foi 
avisada por uma amiga 
da briga

Para os pms, a aposentada 
disse que estava em sua casa 
quando foi avisada por uma 
amiga, vizinha dos rapazes, 
que o seu filho estava gritando 
por socorro.

Quando ela chegou na 

residência encontrou os dois 
homens na cama e o acusado 
esfaqueando seu filho.

Ela tentou salvar o fami-
liar, sendo atingida no ante-
braço direito. Tentou tirar a 
faca das mãos do suspeito, 

que disse que não queria mais 
viver e passou a desferir golpes 
contra o próprio corpo.

Mesmo ferida, conseguiu 
puxar o filho, que escorregou 
e caiu da cama, se arrastando 
até a porta do quarto.

Peritos do Instituto de Cri-
minalística foram acionados 
e os cadáveres levados para 
autópsia no IML rio-pretense. 
Na Central de Flagrantes, o 
caso foi registrado como ho-
micídio e suicídio .

Polícia investiga morte 
de idosa atropelada

SUSPEITA

Segundo o regis-
tro, o rapaz teria 
arremessado uma 
cadeira e tentado 
bater na sogra.

O 5º Distrito Policial de 
Rio Preto ficou encarregado 
da investigação de uma morte, 
registrada como suspeita no 
Plantão, em que a vítima, de 
74 anos, sofreu traumatismo 
craniano. 

A idosa estava internada 
no Hospital de Base e o seu 
óbito foi constatado pelo mé-

dico plantonista às 5h40 deste 
domingo, 25. 

Na guia de encaminha-
mento de cadáver e no prontu-
ário da paciente constam que 
ela teria sido atropelada por 
uma motocicleta, mas não há 
registro do suposto acidente 
de trânsito e nem informações 
sobre o local em que teria 
ocorrido o atropelamento. 

Uma equipe do Samu, de 
acordo com a ficha de inter-
nação, é quem teria levado a 
aposentada para o HB, tendo 
sido encontrada pelos socor-
ristas com rebaixamento do 
nível de consciência e vômi-
tos de conteúdo alimentar e 
hemático.

No prontuário da 
paciente constam 
que ela teria sido 
atropelada por 
uma motocicleta

Entre os dias 22 e 25 de 
dezembro, a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) de Rio Pre-
to realizou a Operação Natal 
2022, com objetivo de reduzir 
os acidentes na BR-153. 

Nos quatro dias de opera-
ção foram fiscalizados 223 ve-
ículos e 412 pessoas. Ao todo, 
169 motoristas foram subme-
tidos ao teste do etilômetro 
(bafômetro); 18 flagrados 
realizando ultrapassagens 
proibidas; 31 não usavam o 
cinto de segurança quando 
foram fiscalizados; e três 
surpreendidos dirigindo após 
ingerirem bebida alcoólica. 

ÔNIBUS 
A operação foi marcada 

pela intensa fiscalização ao 
transporte coletivo de passa-
geiros. A PRF realizou abor-
dagens educativas em ônibus 
que trafegavam pela região. 
Foram fiscalizados 170 passa-

geiros, que receberam orien-
tações sobre a obrigatoriedade 
do uso do cinto de segurança. 

PRISÃO 
Na manhã do dia 24, a PRF 

conduziu à delegacia um ho-
mem procurado pela Justiça 
pelo crime de receptação. A 
abordagem ocorreu às 9h30, 
em José Bonifácio. 

ACIDENTE 
A corporação registrou um 

acidente, que resultou em uma 
pessoa ferida. Às 15h55 do dia 
24, um GM Celta trafegava 
na pista sentido Onda Verde 
a Bady Bassitt, quando na al-
tura do km 74 o pneu traseiro 
esquerdo estourou, fazendo 
o condutor perder o controle 
do veículo. 

O automóvel saiu da pista 
e capotou, parando com as 
rodas para o ar. O motorista 
teve ferimentos leves. 

PRF divulga balanço da ‘Operação Natal’ sem morte na BR-153

Divulgação PRF

Arquivo Dhoje

Divulgação

Sérgio SAMPAIO
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Depois das datas comemora-
tivas, grande parte do fluxo 
é pra trocar aquele presente 
que não deu certo. 
Segundo Jean Dornelas, di-
retor do Procon de Rio Preto, 
os consumidores mais acos-
tumados pelas compras por 
meio da internet acham que 
as regras do comércio local 
funcionam da mesma forma, 
o que não é verdade. 
De acordo com Dornelas, 
somente é estabelecido pela 
lei uma troca, em casos de 
defeito do objeto. Bens du-
ráveis (90 dias) e os conside-
rados não duráveis (30 dias). 
Porém, cada loja adota sua 

Troca de presentes movimenta lojas 
e Procon orienta sobre as regras

COMÉRCIO

Prazo varia de acordo 
com a política de cada 
estabelecimento, e o 
consumidor
 deve dialogar

Trocar presentes de Natal movimenta comércio de Rio Preto nesta semana e Porocon orienta sobre as regras para a política de troca

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

PREVISÃO DO TEMPO

Defesa Civil coloca Rio Preto na 
rota de temporais nesta semana

A Defesa Civil do Estado de 
São Paulo alerta a população 
para um período de chuvas 
intensas que atingirá todo o 
estado a partir desta terça-
-feira (27), permanecendo 
até sexta-feira, (30). Segun-
do dados do Centro de Ge-
renciamento de Emergência 
(CGE), há condições de chuvas 
intensas acompanhadas de 
descargas elétricas, fortes ra-
jadas de vento e acumulados 
elevados, aumentando o risco 
para transtornos, devido a 
aproximação de uma frente 
fria, vinda do Sul do País. 

O destaque e atenção fi-
cam voltados para a região 
de Campinas e Sorocaba com 
acumulado de 155mm. 

Na Capital, região Metro-
politana da Capital, Araçatu-
ba, São José do Rio Preto e São 
José dos Campos são espera-
dos acumulados de 120mm. 
Em Presidente Prudente e 
Marília, 100mm; em Franca, 
Ribeirão Preto e Barretos 
125mm; na Baixada Santista, 
130mm; em Itapeva e Regis-
tro, 135mm. 

Em Araraquara e Bauru, 

acumulados de 140mm; no 
Vale do Paraíba, 145mm; e, na 
Serra da Mantiqueira, 150mm, 
em todo o período mencio-
nado. Com a chuva forte e 
intensa existe risco de trans-
tornos como deslizamentos, 
desabamentos, alagamentos e 
enchentes. Portanto, ressalta-
-se a importância de cuidado 
especial nas áreas mais vul-
neráveis. 

Recomendações 
A Defesa Civil Estadual re-

comenda que as Defesas Civis 
Municipais permaneçam aten-
tas e reforcem a divulgação de 
informações para a população, 
visando a adoção de medidas 
de autoproteção. 

Dornelas comparti-
lha que uma minuta 
foi lançada para 
uma comissão cole-
tiva que irá abran-
ger todo o comércio 
central e shoppings

própria forma de negociação. 
Seja para fidelizar o cliente ou 
apenas para não perder a ven-
da, cada loja estabelece suas 
regras. 
No entanto, Dornelas com-
partilha que uma minuta foi 
lançada para uma comissão 
coletiva que irá abranger todo 
o comércio central e os sho-
ppings de Rio Preto para que, 

Orientações 
or conta deste cenário me-

teorológico faz-se necessário 
orientar a população sobre o 
risco e medidas preventivas 
que deve adotar, orientando 
que fique atenta a qualquer 
sinal de perigo, como desaba-
mentos, desmoronamentos, 
deslizamentos, inundações, 
enxurradas e raios. 

Recomenda-se não atraves-
sar e adentrar em áreas inun-
dadas ou enfrentar enxurradas. 
A força da água pode arrastar 
uma pessoa ou até mesmo um 
veículo. Às pessoas que moram 
em área de risco devem ficar 
atentas aos sinais de movimen-
tação do solo, como postes e 
árvores inclinadas, rachaduras 

nas paredes e portas e janelas 
emperradas. Diante desses si-
nais deve-se sair imediatamen-
te do local e acionar a Defesa 
Civil pelo número 199. 

Alerta SP
Para obter mais orienta-

ções sobre o que fazer antes, 
durante e depois ao período 
de chuvas intensas e, também, 
os demais tipos de desastres, 
a Defesa Civil mantém o apli-
cativo “Alerta SP”, disponível 
para download nos sistemas 
Android e IOS. 

Alertas de risco também 
são enviados pelo SMS 40199, 
basta enviar uma mensagem 
com o CEP da localidade de-
sejada para o número 40199.

Defesa Civil alerta para possíveis temporais na região a partir de hoje

todos possam aderir a mesma 
política de drogas. “Haverá 
uma placa no estabelecimento 
para que o cliente esteja bem 
ciente de como proceder”, ex-
plica.
Segundo o Código de Defesa 
do Consumidor não há obri-
gatoriedade em trocar uma 
peça em casos de tamanho 
não acertado, ou apenas por 

não ter gostado, a menos que 
o lojista tenha se comprome-
tido a fazê-la.
O recomendado então é, antes 
de fazer a compra do presen-
te, que o consumidor se infor-
me sobre a possibilidade e as 
condições para trocar o pro-
duto, por exemplo, manter 
etiqueta, apresentar o cupom 
fiscal ou cupom de troca. Ou-

tra regra universal é, em peças 
de vestuário, manter a etique-
ta do produto.
Segundo a entidade, ao efetu-
ar a troca, deverá prevalecer 
o valor pago pelo produto, 
mesmo quando houver liqui-
dações ou aumento do preço. 
Lembrando que, quando a 
troca é pelo mesmo produto 
(marca e modelo, mudando 

apenas o tamanho ou a cor), 
o fornecedor não pode exigir 
complemento de valor, nem 
o consumidor solicitar aba-
timento do preço, caso haja 
mudança entre o que foi pago 
e o valor no dia da troca.
Caso o produto comprado 
apresente algum defeito ou 
problema, o fornecedor tem 
até 30 dias para solucionar. 
Se o reparo não for realizado 
neste prazo, o consumidor 
pode optar pela troca do pro-
duto, devolução do dinheiro 
ou abatimento proporcional 
do preço.
Se o produto for essencial ou 
se, em virtude da extensão do 
defeito apresentado, a substi-
tuição das partes danificadas 
comprometer as característi-
cas fundamentais do produ-
to ou diminuir o seu valor, é 
direito do consumidor a troca 
imediata ou a devolução do 
valor pago.
Se o consumidor tiver  algum 
problema para efetuar a tro-
ca, ele pode procurar o Pro-
con-SP para formalizar sua 
queixa.
Ícaro Silva tem sua loja há 17 
anos. Segundo ele, a troca po-
derá ser feita em qualquer dia 
da semana, mas é esclarecido 
que o prazo seja respeitado. 
“Pedimos que o cliente ve-
nha dentro de 15 dias. Como 
nosso giro é muito rápido por 
trabalharmos com a moda da 
atualidade, a coleção muda, 
portanto a única orientação 
pontual é sobre o prazo”, fi-
naliza

Na Capital, região 
Metropolitana da 
Capital, Araçatuba, 
São José do Rio Pre-
to e São José dos 
Campos são espe-
rados acumulados 
de 120mm.

EDUCAÇÃO

MEC antecipa 
inscrições do Sisu, 
Prouni e Fies

O Ministério da Educação 
(MEC) antecipou os calendá-
rios de inscrições para os pri-
meiros processos seletivos do 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), do Programa Univer-
sidade para Todos (Prouni) e 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies).  

A antecipação dos prazos 
busca alinhar os processos 
seletivos com os calendários 
acadêmicos das instituições de 
ensino públicas e privadas. Se-
gundo a pasta, os editais com 
o número de vagas serão pu-
blicados em janeiro de 2023. 

O novo prazo de inscrição 
para o Sisu é de 16 a 24 de 
fevereiro de 2023. O resultado 
será divulgado no dia 28 de 
fevereiro. Antes, o resultado 
estava previsto para sair em 7 

Da REPORTAGEM de março. 
As inscrições para o Prouni 

serão abertas no dia 28 de 
fevereiro e vão até o dia 3 de 
março. Já as inscrições para 
o Fies terão início no dia 7 de 
março e terminarão no dia 10 
do mesmo mês. O número de 
vagas nos processos seletivos 
ainda será divulgado. 

Em todos os processos 
seletivos, a classificação é rea-
lizada com base na nota obtida 
na edição do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) de 
2022. Para o Prouni, serão 
válidas também as notas ob-
tidas no Enem de 2021. Já no 
Fies, quem concorreu a uma 
das edições do Enem a partir 
de 2010 até a mais recente, 
poderá se inscrever. 

As inscrições são gratui-
tas e devem ser feitas no site 
Acesso Único.

MEC antecipa prazos de inscrições do Sisu, Prouni e Fies

Edicleia Batista

Divulgação

Divulgação
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Número 1 do país
A brasileira Beatriz Haddad Maia finalizou a temporada como 15ª colocada do 
ranking de simples da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), 
ganhando 67 posições em relação a dezembro de 2021. Nas duplas, a subida 
foi ainda mais impressionante, saindo do 485º lugar para 13º. 

Ano do Mirassol tem acesso inédito, 
título e eliminação do Grêmio

RETROSPECTIVA

O Ginásio de Esportes 
“Olyntho Zambom” recebeu, 
na última semana, a grande 
final da 2ª Copa de Futsal 
de Olímpia. O evento, que 
reuniu centenas de atletas ao 
longo das competições, teve 
como campeã na modalidade 
feminino, o time olimpiense 
“Agora que são elas” e na 
modalidade masculino, o 
time “Guapiaçu”, da cidade 
de Guapiaçu.

A cerimônia de encerra-
mento teve início com o jogo 
da disputa pelo terceiro e 
quarto lugar da modalidade 
masculino, entre os times 
Titans FC x Amigos do Par-
dalzinho, finalizada em 7 x 5 
para a equipe Titans FC que 
ficou com o terceiro lugar. A 
animação do público no Giná-
sio ficou a cargo do recreador 
Leandro Mantega do Grupo 

CAMPEONATO

Copa de Futsal de Olímpia 
tem vencedores definidos

Hot Beach, com sorteios de 
brindes e com o mascote ofi-
cial da Prefeitura de Olímpia, 
o Summer.

A grande final do feminino 
começou às 20h com a disputa 
entre os times “Agora que são 
Elas“ (de Olímpia) x Bebedou-
ro. Centenas de torcedores 
motivaram as atletas, vibrando 
com os lances do jogo. O time 
“Agora que são elas” finalizou 
a partida com o placar de 3 x 
1, se tornando a campeã da 2ª 
Copa de Futsal.

Na sequência, às 21h, foi 
a hora de conhecer a equipe 
campeã na modalidade mas-
culino. Em campo, a equipe 
Racing FC, de Olímpia, en-
frentou a também finalista 
equipe de Guapiaçu. Com um 
jogo acirrado e disputado, 
Guapiaçu virou o placar no 
segundo tempo e terminou a 
partida com o resultado de 6 
x 3, levando a taça de campeã 
para a cidade vizinha.

O ano de 2022 estará mar-
cado para sempre na memó-
ria do torcedor do Mirassol. 
O Leão viveu a emoção de 
conquistar mais um título na-
cional, conquistar um acesso 
inédito para a Série B do Cam-
peonato Brasileiro e ainda 
eliminar o maior campeão da 
Copa do Brasil em casa.

Logo em janeiro, a base do 
Leão fez uma boa campanha 
jogando em Bálsamo pela 
Copinha. A equipe avançou 
até as quartas de final, onde 
foi eliminado pelo Santos nos 
pênaltis. No caminho, o Leão 

Número 1 do 
país, Bia Haddad 
prioriza torneios 
de simples

A brasileira Beatriz Ha-
ddad Maia finalizou a tem-
porada como 15ª colocada 
do ranking de simples da 
Associação de Tênis Femi-
nino (WTA, sigla em inglês), 
ganhando 67 posições em 
relação a dezembro de 2021. 
Nas duplas, a subida foi 
ainda mais impressionante, 
saindo do 485º lugar para 
13º. Não à toa, foi nomeada 
pela entidade como tenista 
que mais evoluiu durante 
o ano. Ainda assim, a prio-
ridade para 2023 serão as 
disputas individuais.

“Eu sou jogadora de sim-
ples, isso é bem claro na 
minha cabeça. A dupla eu 
sempre joguei para tentar 
melhorar meu tênis, saque 
e devolução e porque adoro 
jogar dupla, para competir. 
A prioridade é simples, não 
jogarei o ano inteiro duplas. 
Vou continuar priorizan-
do a saúde do meu corpo, 
com certeza”, afirmou Bia à 
Agência Brasil.

A paulista de 26 anos 
conquistou quatro títulos 
do circuito da WTA de 2022. 
Em simples, foi campeã dos 
WTA 250 (terceiro nível) de 
Nottingham e Birmingham 
(ambos Grã-Bretanha). Nas 
duplas, além de também 
vencer em Birmingham, 
ao lado da chinesa Zhang 
Shuai, ela levantou o troféu 
do WTA 500 (segundo nível, 
intermediário) de Sydney 
(Austrália), tendo a caza-
que Anna Danilina como 
parceira. 

COPINHA

Rio Preto tenta surpreender 
em grupo com Palmeiras

Depois de seis anos, o Rio 
Preto voltará a participar da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior. Além disso, o Jacaré irá 
jogar em casa, já que os jogos 
do grupo 3 serão disputados 
no estádio Anísio Haddad, o 
Riopretão.

Como preparação, o Rio 
Preto tem apostado em amis-
tosos com times da região, 
tendo vencido o Mirassol e 
Novorizontino, empatado com 
Tanabi e sendo superado pela 
Penapolense. O meia Kauê 
Cardoso de 16 anos irá disputar 
a Copinha pela primeira vez e 

afirmou que a equipe tem sido 
competitiva nos testes realiza-
dos até agora.

“Graças a Deus a gente vem 
fazendo bons jogos, dando 
tudo certo e conseguindo bus-
car os resultados. Queremos 
continuar trabalhando firme 
nesta última semana para 
chegar na Copinha e dar o 
máximo”, disse o atleta.

O Rio Preto está no mesmo 
grupo que Palmeiras, Santana 
do Amapá e Juazeirense da 
Bahia. O meia Klebinho afir-
mou que o time espera contar 
com o apoio da torcida para 
conseguir classificação.

“Nós contamos com o apoio 
da torcida. Sabemos que a ci-
dade é grande e vai abranger 

um grande número de pesso-
as e a gente torce para fazer 
um boa campeonato para os 
torcedores nos prestigiarem”, 
comentou o jogador.

Segundo o técnico Bersi-
nho, o clube recrutou 56 atle-
tas, que foram peneirados até 
sobrar 30.  A maioria nunca 
disputou a Copinha, mas o 
treinador espera que o fator 
casa ajude a empurrar o time.

“Pelo fato do Palmeiras vir, 
vai ser um jogo maior para to-
dos nós. Teremos a casa cheia 
sempre e a muitos meninos 
aqui nunca jogaram em lugar 
nenhum, apenas em escoli-
nha. Para nós é uma grande 
honra e será uma motivação a 
mais”, afirmou.

Retrospectiva: Ano do Mirassol tem acesso inédito, título e eliminação do Grêmio

Logo em janeiro, a 
base do Leão fez 
uma boa campanha 
jogando em Bálsa-
mo pela Copinha  e a 
equipe avançou até 
as quartas de final

Depois de seis anos, o Rio Preto voltará a participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

eliminou equipes tradicionais 
como Sport, Bahia e Atlético-
-MG. No jogo contra o Peixe, 
o Mirassol chegou a buscar o 
empate aos 43 minutos do se-
gundo tempo após o alvinegro 
abrir dois a zero.

A temporada dos profissio-
nais começou com a disputa 
do Paulistão, onde o Mirassol 
vinha fazendo uma boa cam-
panha no grupo da morte, 
que contava com Palmeiras, 
Ituano e Ferroviária. A equipe 

da região manteve a segunda 
colocação em boa parte do 
torneio, inclusive ganhando 
do Santos por 3 a 2 no Maião 
neste período. Em meio à 
disputa do estadual, o Leão 
recebeu o Grêmio de Porto 

Alegre em casa no dia 01/03 
pela primeira fase da Copa do 
Brasil. Com o duelo em jogo 
único, os gaúchos tinham a 
vantagem do empate.

O Mirassol saiu na frente 
com um gol de Camilo, mas viu 

o Grêmio virar ainda na pri-
meira etapa. Fabrício Daniel 
fez o 2 a 2 no fim do primeiro 
tempo e Fabinho definiu a vi-
tória por 3 a 2 na etapa final. 
Essa foi a primeira vitória da 
história do Mirassol na Copa 

do Brasil. Na fase seguinte o 
Leão foi eliminado pelo Azuriz 
do Paraná.

O jogo contra o Grêmio 
marcou também a despedida 
do técnico Eduardo Baptista 
depois de dois anos, com ele 
transferindo para o Juven-
tude. A partir daí, o Leão 
não conseguiu vencer mais 
nenhum jogo no Paulistão 
e terminou na lanterna da 
chave, sendo eliminado na 
primeira fase.

Para o lugar de Baptista, o 
Mirassol anunciou o retorno 
do técnico Ricardo Catalá. Sob 
o comando do novo treinador, 
a equipe fez a melhor campa-
nha da primeira e segunda 
fase da Série C, garantindo 
o acesso inédito para a Série 
B depois de uma vitória por 
2 a 1 contra a Aparecidense. 
Na decisão do título, o Leão 
bateu o ABC em casa por 2 a 
0 e ergueu a taça.

O destaque da equipe foi o 
setor ofensivo. Foram 45 gols 
marcados em 27 jogos. Apenas 
em duas partidas o ataque 
mirassolense passou em bran-
co, ambas contra o ABC, na 
primeira fase e no primeiro 
jogo da final. Ao todo foram 
14 vitórias, sete empates e seis 
derrotas.

O ano histórico ainda con-
tou com a renovação de con-
trato de Camilo para 2023 e 
contratações para o Paulistão 
do próximo ano.

Marcos Freitas/Agência Mirassol

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Vinicius Lima

Divulgação
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Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

henriforne@gmail.com

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

O MUNICÍPIO DE BADY BASSITT/SP, declara a DISPENSA de Cha-
mamento Público com fundamento no Art. 30 da Lei Federal 
no 13.019, de 31 de julho de 2014, a favor da entidade Instituto 
Riopretense dos Cegos Trabalhadores - IRCT, inscrita no CNPJ 
sob no 47.521.935/0001-87. O objeto de dispensa é o repasse 
de recursos financeiros para realização de parceria com o ob-
jetivo de financiamento de projetos, para custeio de do atendi-
mento de pessoas com deficiência visual. O valor previsto para 
repasse é de R$ 15.696,00 (quinze mil e seiscentos e noventa e 
seis reais). Em respeito ao princípio da publicidade e em cum-
primento ao Art. 32, § 1º, da Lei Federal no 13.019/2014, o ex-
trato desta justificativa deverá ser publicado no Diário Oficial 
do Município. Em observância ao Art. 32, §2º, do mesmo di-
ploma legal, abre-se o prazo de cinco dias, a contar da respec-
tiva publicação, para eventual apresentação de impugnação a 
esta justificativa. Fica declarado à dispensa do chamamento 
público. Publica-se. Luiz Antônio Tobardini, Prefeito Municipal. 

ATO DE DECLARAÇÃO DE 
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

O MUNICÍPIO DE BADY BASSITT/SP, declara a DISPENSA de Cha-
mamento Público com fundamento no Art. 30 da Lei Federal no 
13.019, de 31 de julho de 2014, a favor da entidade Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, inscrita no CNPJ sob 
no 59.997.270/0001-61. O objeto de dispensa é o repasse de 
recursos financeiros para realização de parceria com o objeti-
vo de financiamento de projetos, para custeio do atendimento 
de educandos do município de Bady Bassitt que necessitam de 
apoio permanente-pervasivo com deficiência Intelectual ou De-
ficiência Múltipla associado com Deficiência Intelectual. O valor 
previsto para repasse é de R$ 180.337,92 (cento e oitenta mil 
e trezentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos). Em 
respeito ao princípio da publicidade e em cumprimento ao Art. 
32, § 1º, da Lei Federal no 13.019/2014, o extrato desta justifi-
cativa deverá ser publicado no Diário Oficial do Município. Em 
observância ao Art. 32, §2º, do mesmo diploma legal, abre-se 
o prazo de cinco dias, a contar da respectiva publicação, para 
eventual apresentação de impugnação a esta justificativa. Fica 
declarado à dispensa do chamamento público. Publica-se. Luiz 
Antônio Tobardini, Prefeito Municipal.

Proclamas 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de 
São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os 
pretendentes:

1. MATHEUS HENRIQUE DE LIMA e GRAZIELLI CRISTINA NUNES DA COSTA, sendo ELE filho de LUIS FERNANDO DE LIMA e de 
GLAUCIA DALIANE MELO DE LIMA e ELA filha de VALCIR GOMES DA COSTA e de JOANA D’ARC NUNES;

2. VÍTOR HENRIQUE DE BRITO PEDRO e NATHIELE ROSA DE SOUZA, sendo ELE filho de PAULO CESAR PEDRO e de RITA DE 
CÁSSIA DE BRITO e ELA filha de MILTON MENESES DE SOUZA e de KELLY LETÍCIA ROSA DE SOUZA;

3. ADEMILSON GONÇALVES FERRO e SELMA ALVES GONÇALVES, sendo ELE filho de JOÃO CARLOS FERRO e de CLARINDA 
GONÇALVES FERRO e ELA filha de JOSÉ GONÇALVES FILHO e de NEUZA ALVES GONÇALVES;

4. JOÃO ROBERTO MONTEIRO DE ABREU e KAMILLA VIANA BELIZÁRIO, sendo ELE filho de CARLOS ROBERTO DE ABREU e de 
VANDA MONTEIRO JARDIM DE ABREU e ELA residente e domiciliada no 1º subdistrito desta cidade, filha de LEVÍ BELIZÁRIO DA 
SILVA e de IRENE VIANA DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 26/12/2022

Editais 

Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529

Edital de Convocação
São convocados os senhores acionistas dessa sociedade, a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 30 de dezembro de 2022, às 09 horas, na sede social da empresa, na Av. Mario 
Andreazza, 867, Parte B, Jd. São Marcos, em São José do Rio Preto-SP, CEP 15.081-490, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Distribuição de Juros sobre capital próprio do exercício 
de 2022; 2) Alteração do artigo 22 do Estatuto Social. SJRPreto-SP, 22 de dezembro de 2022.

Waldemar Verdi Junior - Presidente do Conselho de Administração.

Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

Smoothie de romã 
com gengibreBABADEQUIABO

O verão está aí: conheça as frutas 
campeãs de hidratação
A nutricionista do Oba 
Hortifruti, Renata Guirau, 
ensina o que consumir para 
manter o corpo hidratado 
e atenuar efeitos nocivos 
dos raios solares

Da REDAÇÃO

O verão está chegando. 
Com as altas temperaturas e 
clima seco, a hidratação do 
corpo é fundamental. A nu-
tricionista do Oba Hortifruti, 
Renata Guirau, ensina que, 
além de aumentar o consumo 
de água, incluir frutas ao car-
dápio é uma forma saudável 
de hidratar o organismo e 
também consumir antioxi-
dantes, que podem atenuar 
os efeitos nocivos dos raios 
solares. “Devemos incluir mais 
as frutas como opções de refei-
ções intermediárias ou mesmo 
de sobremesa, já que elas nos 
ajudam fornecendo nutrientes 
e água”.

As frutas mais suculentas, 
como melancia, melão, laranja, 
mexerica e abacaxi, são boas 
opções para melhorar a hidra-
tação por conterem mais água 
em sua composição, orienta 
Renata. Já manga, mamão, 
romã, acerola, ameixa, uva e

cereja devem ser consumi-
das com mais frequência, por 
serem fonte de etacaroteno 
e resveratrol, que ajudam na 
saúde da pele e são fotopro-
tetores.

A lichia, fruta da estação, 
fonte de vitamina C e antioxi-
dante também deve integrar o 
cardápio.

Renata explica que é impor-
tante consumir a maior parte 
das frutas in natura.

Se optar pelo suco, quanto 
mais fresco, melhor para apro-
veitar os nutrientes.

Uma dica: caso elas este-
jam passando do ponto, uma 
sugestão é congelar no

formato de polpa para usar 
em vitaminas, shakes e smoo-
thies. A nutricionista ensina 4 
receitas para se refrescar (e se 
hidratar) nos dias

Smoothie de ameixa
200ml de água de coco
3 ameixas picadas com casca
½ xícara de chá de amoras congeladas
1 maçã cortada em cubos
Suco de 1 limão
 
Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador ou mixer e sirva em seguida, sem coar. Se desejar,
pode bater com gelo ou usar ameixas congeladas.
 

Smoothie de romã com gengibre
½ xícara de chá de morangos congelados
Sementes de 1 romã
1 xícara de chá de água de coco gelada
1 colher de café de gengibre ralado
 
Modo preparo:
Bata tudo no liquidificador ou no mixer e sirva em seguida.
 

Chá verde com frutas e gengibre
3 xícaras de chá de água
3 colheres de sopa de folhas de chá verde
1 pedaço grande de gengibre (3cm)
Suco de 1 limão
Suco de 1 laranja

Modo de preparo:
Aqueça a água com o gengibre picado. Deixe cozinhando por cerca de 5
minutos após levantar fervura. Desligue o fogo e espere cerca de mais 5
minutos. Então, acrescente as folhas de chá verde, o suco de limão e o suco
de laranja. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.
 

Sorbet de iogurte com frutas
1 banana bem madura congelada
1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas – picadas e sem semente
(morango, cereja, amora, framboesa)
1 pote de 170g de iogurte natural sem soro
Castanhas trituradas para decorar

Modo de preparo:
Bata tudo no processador, exceto as castanhas. Coloque em taças e decore
com as castanhas. Sirva imediatamente.

Suco de acerola com abacaxi e hortelã
2 xícaras de chá de abacaxi picado
1 xícara de chá de acerolas
Suco de 1 limão
1 colher de sopa de hortelã picada
1 xícara de chá de água
Açúcar ou adoçante a gosto
 
Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador, coe e adoce a gosto. Sirva gelado.



SOCIAL
#DIÁRIODOBOB 

TEXTO DO JURAMENTO 
“Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetran-
do no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, o que terei como preceito 

de honra. Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com 
fidelidade, goze eu para sempre a minha vida e a minha arte com boa reputação entre os homens; se o infringir ou dele afastar-me, 

suceda-me o contrário”.

CERIMONIAL E SOCIAL 
É quase impossível falar sobre formatura sem lembrar de todas as tradições e rituais que marcam suas solenidades sociais, religiosas 
e formais como a colação de grau, com o uso da beca, discursos e o tradicional baile de formatura, neste ano, realizado pela escolha 

dos formandos, no Conti Bufê. Um verdadeiro luxo!

DIPLOMADA E PREPARADA
O nome dela é Paola, mas podem chama-la de doutora. A filha do médico cardiologista Nilton Carlos Spínola Machado, criador do 
HECARDI, Serviço de Hemodinâmica (clínica de cardiologia) e de sua esposa, a empresária Nilza Helena Silva Spinola Machado, 

acaba de se formar em medicina. A família, nos estertores deste ano de 2022, tem motivos de sobra para festejar e consagrar o sonho 
de ver sua filha Paola Spinola Machado, na lista da 10ª turma da FACERES. Afinal, escolher a medicina é escolher a missão de levar 

esperança de vida e amor ao próximo. 

Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com exclusividade para o jornal  DHOJE às terças e quintas)

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Conhecimento não é aquilo que 

você sabe, mas o que você faz com 
aquilo que você sabe. Sorria beba 

muitá água e seja feliz!
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