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TRANSPORTE COLETIVO EM RIO PRETO

Ônibus transportam 57% mais 
passageiros em cinco meses
Nos cinco primeiros meses deste ano a Prefeitura de Rio Preto já desembolsou R$ 6,4 milhões para o pagamento do chamado subsídio da tarifa

EMPRESÁRIO

PM apreende 
arsenal em 
condomínio 
de luxo
Acionada na noite desta 
quarta-feira, 16, para uma 
ocorrência de desentendi-
mento familiar e ameaça 
em um condomínio de 
luxo, na Região Leste de 
Rio Preto, uma guarnição 
da PM acabou por apreen-
der um arsenal na casa de 
um empresário do ramo 
joalheiro. 
CIDADES Pág.4

SANTA FÉ

Explosão mata 
trabalhador e 
deixa outro 
queimado

AMÉRICA JOGA
NO TEIXEIRÃO
Já eliminado da Segunda Divi-
são do Campeonato Paulista, 
a Bezinha, o América faz o seu 
penúltimo jogo na temporada 
neste sábado (18), às 15h, con-
tra o Penapolense.  
ESPORTES Pág.6

CIDADES  Pág.4

Divulgação SMCS

Poupatempo realiza mutirão da CNH hoje
Neste mês de junho é a vez dos motoristas que tiveram a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida entre março 
e abril de 2021 providenciarem a regularização do documento. Para ajudar os condutores que se encontram nessa 
situação, o Poupatempo irá promover o primeiro mutirão do mês voltado à renovação de CNH, neste sábado, 18 de 
junho. A ação também será feita no dia 25/06. CIDADES Pág.7

Durante os cinco primeiros meses deste ano 9.328.100 
passageiros utilizaram o sistema de transporte coletivo 
de Rio Preto. O número é 57% superior com relação ao 
mesmo período do ano passado, quando foram transpor-
tadas cerca de 5 milhões de pessoas. Ao longo de todo ano 
passado utilizaram o transporte coletivo de Rio Preto total 
de 17.379.827 passageiros. POLÍTICA  Pág.3

Durante os cinco primeiros meses deste ano 9.328.100 passageiros utilizaram o sistema de transporte coletivo de Rio Preto

Foram apreendidos dois revólveres e duas pistolas, além de 306 munições de vários calibres

CÂMARA

Projeto da 
LDO recebe 28 
emendas de 
vereadores

ELEIÇÕES

Garcia cogita 
ter como vice 
ex-prefeita de 
Itapetininga

Vereadores de Rio Preto 
apresentaram um pacote 
com 28 emendas ao projeto 
de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) que será 
votado quanto a legalidade 
na sessão de terça-feira, 21. 
A LDO define as prioridades 
e projetos que o município 
pretende implantar no exer-
cício seguinte, com base nas 
receitas previstas para o ano 
posterior. 
POLÍTICA Pág.3

Ex-prefeita de Itapetininga 
(SP), Simone Marquetto 
(MDB) entrou na bolsa de 
apostas para ocupar a vaga 
de vice na chapa de Rodrigo 
Garcia (PSDB) ao governo 
de São Paulo. Ela deixou 
o cargo no final de março, 
após ter sido eleita duas 
vezes para comandar o mu-
nicípio de 170 mil habitan-
tes, localizado na região de 
Sorocaba (SP).
POLÍTICA Pág.3

RODEIO DE BÁLSAMO
A última noite da Festa do Peão de Bálsamo, que será neste 
sábado, 18,  traz a dupla Diego & Victor Hugo e o DJ Kevin. 
Formada pelos amigos brasiliense e mineiro, a dupla é co-
nhecida por grandes hits gravados com Wesley Safadão e 
Henrique e Juliano.. CULTURA Pág.6

FESTA DE PEÃO

REMÉDIOS

Juiz autoriza 
farmácia 
manipular
cannabis
CIDADES  Pág.5

CONSUMO

Itens juninos 
puxam vendas 
e alta chega a 
43%, diz Apas

GERAL  Pág.8

SERVIÇO

Divulgaçã/PM

Divulgação

Vinicius Lima 
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Fique  livre da inflamação articular 
ou dor nas juntas com a  ingestão 
de alimentos anti inflamatórios e  

fisioterapia motora

Não espere ser ensinado, 
busque o conhecimento

Fique  livre da inflamação 
articular ou dor nas juntas 
com a  ingestão de alimentos 
anti inflamatórios e  fisiotera-
pia motora  .

Com a chegada do inverno 
as dores articulares tendem 
a aparecer . Isto acontece 
devido a rigidez causada 
pelas baixas temperaturas 
.O frio faz com que os nossos 
músculos e vasos sanguíneos 
se contraiam para diminuir 
os efeitos da queda de tem-
peratura. E é justamente 
essa contração que costuma 
causar dores musculares e, 
em alguns casos, problemas 
de postura..Além disso,  faz 
com que aumente a viscosi-
dade do líquido sinovial, que 
fica dentro das articulações e 
serve para lubrificá-las. Esse 
aumento de viscosidade gera 
maior rigidez nas articula-
ções e, consequentemente, 
mais dores.

Sabemos no entanto que 
as dores advém de infla-
mações e as as inflamações 
pioram com a falta de movi-
mento e com uso de determi-
nados alimentos altamente 
inflamatórios como é o caso 
do açúcar , farinha branca e 
óleos vegetais entre muitos 
outros .

Algumas dicas
podem contribuir  

para alívio de dor : 

1)Agasalhe-se bem. Man-
ter o corpo aquecido evitará 

a luta celular para manter a 
temperatura corporal .

2)Mantenha o corpo bem 
aquecido, especialmente na 
região afetada pela dor.

3)Massagens e compressas 
quentes ativam a circulação;

4)Faça alongamentos 
durante o dia para relaxar, 
manter as articulações lubri-
ficadas, ativar a circulação e 
minimizar a rigidez muscular;

5)Faça movimentos rota-
cionais antes de levantar da 
cama , comece bem devagar .

Além das dicas acima para 
trabalhar o corpo , cuidar da 
nutrição desta articulação 
fará com que seja o comple-
mento ideal para os cuidados 
acima . 

Fazer com que o seu meta-
bolismo trabalhe a seu favor e 
favoreça a articulação nutrin-
do de forma adequada com 
anti inflamatórios naturais 
é perfeito para quem quer se 
livrar das dores .

Continue se alimentando 
de forma anti inflamatória : 

A tarde  ou antes de deitar : 
2 laranjas 
Meio limão 
1 folha de couve manteiga 
5 folhas de espinafre 
5 gotas de própolis 
Adoce com mel a gosto . 
Bater tudo no liquidifica-

dor e beber sem coar .
Se quiser 
potencializar ainda mais 

seu tratamento faça chá de 
sucupira e beber 200ml ao 
dia .

Irani Jacinta de Paula, natural de 
Frutal – MG, faleceu aos 72 anos. 
Era solteira. Será sepultada no dia 
16/06/2022 às 13h 30min, sain-
do seu féretro do velório direto 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Araci Batista de Paula, natural de 
Tanabi-SP, faleceu aos 86 aos de 
idade. Era solteira e deixa os filhos 
Carlos Roberto, Benicio, Neide Apa-
recida, Sinoir, Norair, Cleide, Apa-
recido, Glaucia, Claudio, Jeronimo 
(falecido). Será sepultada no dia 
16/06/2022 às 16h, saindo seu fé-
retro do velório Municipal de Ipiguá 
para o Cemitério Municipal de Ipiguá. 

FALECIMENTOS E MISSAS

Maria Martins Perillo Franco, na-
tural de Jaboticabal-SP, faleceu aos 
94 anos de idade. Era viúva de Sr. 
Francisco Santiago Franco Longo-
ni e deixa os filhos Maria de Lour-
des Franco. Será sepultado no dia 
16/06/2022 às 13h, saindo seu fére-
tro do velório Capelas Prever Rio Pre-
to para o Cemitério da Ressurreição. 
 
Irma Cestari Colaço, natural de Mi-
rassol-SP, faleceu aos 96 aos de idade. 
Era viúva de Sr. Manoel Gonçalves Co-
laço e deixa os filhos Maria Elisabeti, 
Celia, Gerson, Gilberto, Marta Rose-
mar e Helio (falecido). Será sepulta-
do o dia 16/06/2022 às 16h, saindo 

seu féretro do velório Capelas Prever 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Josina Maria da Silva, natural de 
Nova Granada-SP, faleceu aos 82 
anos de idade. Era viúva de Sr. Pau-
lino Maria da Silva e deixa os filhos 
Dirce Maria, Nilce Maria, Jose Ma-
ria, Vanderlei Maria, Julio Maria e 
Dirceu Maria. Será sepultada no 
dia 16/06/2022 às 11h, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Maria Belarmino Barbosa Luca, na-
tural de Miguelópis-SP, faleceu aos 
82 anos de idade. Era casada com Sr. 

Adelino Luca e deixa os filhos Vaunir, 
Adelice e Antonio (falecido). Será 
sepultada no dia 16/06/2022 às 16h 
30min, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Cemi-
tério São João Batista.
 
Ivone Aparecida Galati, natural de 
Neves Paulista-SP, faleceu aos 69 
anos de idade. Era solteira e não 
deixa filhos. Será sepultada no dia 
16/06/2022 às 9h 30min, saindo seu 
féretro do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Yolanda do Prado Ribeiro, natural de 
Cassia dos Coqueiros-SP, faleceu aos 

Costumo afirmar aos meus 
estimados leitores e às minhas 
queridas leitoras que reagir ao 
desânimo gera boa disposição! 
Do contrário, o que nos resta? 
Deitar e morrer?! Jamais!

A Alma carece de cons-
tante estímulo à prática das 
Boas Obras. Por que dizer 
aos jovens que não alimen-
tem a Esperança? Se o nobre 
idealismo não sobreviver, o 
que lhes sobrará? Um campo 
aberto para o esmorecimento. 
Todos percebem que, num 
mundo globalizado, o mal que 
acontece lá (onde quer que 
seja esse lá) poderá atingir-
-nos bem aqui. Vejam o caso 
da economia mundial com o 
baque sofrido em 2008 (e da 
pandemia em 2020), de que 
poucos suspeitavam e cujos 
reflexos se estendem até hoje. 
Inacreditável, não é? Por isso, 
necessário se faz surgir algo 
além do presente estágio do 
conhecimento terrestre: ligar-
mo-nos ao Governo Ideal, que 
começa no Céu. Foi o próprio 
Cristo Quem assegurou tal 

Reagir ao desânimo gera boa disposição
Paiva Netto

A existência da Religião do Amor Universal 
é a manifestação da crença inderrotável 
em dias melhores, plenos de dignidade 
para o Espírito Eterno do ser humano

realidade nestes Versículos de 
Jesus Infalíveis:

18 Em verdade, em verdade 
vos digo: Tudo quanto ligardes 
na Terra será ligado no Céu; 
e tudo quanto desligardes na 
Terra será desligado no Céu.

19 Ainda vos digo mais: Se 
dois de vós concordarem na 
Terra acerca de qualquer coisa 
que pedirem, isso lhes será feito 
por meu Pai, que está nos Céus.

20 Porque, onde houver 
dois ou mais reunidos em meu 
nome, aí estarei no meio deles 
(Evangelho de Jesus, segundo 
Mateus, 18:18 a 20).

É imprescindível aplicar-
mos, em todas as circunstân-
cias, a Espiritualidade Ecumê-
nica antes de tudo. Trata-se de 
tema que, um dia, a cautelosa 
Ciência abordará sem precon-
ceitos. A intuição, já escrevi, é 
a inteligência de Deus em nós. 

Pensamento de Albert Eins-
tein (1879-1955): “Acredito 
em intuição e inspiração. (...) 
Às vezes tenho certeza de que 
estou certo sem saber o moti-
vo. Quando o eclipse de 1919 
confirmou minha intuição, não 
fiquei nem um pouco surpreso. 
Na verdade, eu teria ficado sur-
preso se tivesse sido de outra 
forma. A imaginação é mais 
importante que o conhecimen-
to. O conhecimento é limitado, 
enquanto a imaginação abraça 
o mundo inteiro, estimulando 

o progresso, dando origem à 
evolução. É, estritamente falan-
do, um fator real na pesquisa 
científica”.

Muita vez, o que a razão 
demora a captar a intuição mais 
rapidamente alcança, incluídas 
as soluções de nossos maiores 
infortúnios! 

Há quem diga que “a Espe-
rança é a última que morre”. 
Mas nós, aqui na Religião do 
Terceiro Milênio, ratificamos, 
com eloquência, que a Espe-
rança não se extingue jamais, 
porquanto ela é Jesus, o Cristo 
Ecumênico, o Sublime Esta-
dista!

Conforme registrei no ter-
ceiro volume das Sagradas Di-
retrizes Espirituais da Religião 
de Deus, do Cristo e do Espírito 
Santo (1991):

A existência da Religião do 
Amor Universal é a manifesta-
ção da crença inderrotável em 
dias melhores, plenos de dig-
nidade para o Espírito Eterno 
do ser humano. (...) Desistir 
do Bem por causa das adversi-
dades? Por quê? Deixemos as 
amarguras de lado, joguemos 
nossos complexos no lixo. Se os 
que nos antecederam, vencen-
do as piores dificuldades que 
sempre aparecem desafiantes 
no caminho do progresso, ti-
vessem capitulado, onde estarí-
amos?! No tempo das cavernas. 
Por isso, não esmorecemos. 

Pelo contrário, nosso dever é 
não jogar a toalha. Aí, os fatos 
realmente mudam e o milagre, 
que de um clique se dese-
ja, concretiza-se: o do trabalho, 
alimentado pela Fé Realizante.

De mais a mais, em cor-
respondência de 18 de abril 
de 1816, Thomas Jefferson 
(1743-1826), principal autor da 
declaração de independência 
dos Estados Unidos, alerta-
-nos sobre o perigo de sofrer 
por antecipação: “Quanto nos 
custaram os males que nunca 
aconteceram!

 Levantar, pois, a cabeça e 
ir em frente, sem temores, é a 
atitude dos que, com Boa Von-
tade, acreditam “num Brasil 
melhor e numa humanidade 
mais feliz”. Todo dia é dia de 
renovar nosso destino. 

“Se o mundo faz vence-
dores, Jesus faz invencíveis”, 
concluiu, esplendidamente 
inspirado, o poeta vassourense 
Casimiro Cunha (Espírito), em 
seu poema Grãos de Luz.

Sigamos firmes com o Cristo 
de Deus, o Grande Amigo que 
não abandona amigo no meio 
do caminho. Ele nos convida a 
avançar além do Além: “Sê fiel 
até à morte, e Eu te darei a co-
roa da vida” (Apocalipse, 2:10).

Porquanto, Jesus é a Bús-
sola de nossa mais legítima 
Esperança. Sem Ele, isto é, a Fé 
Realizante e a Caridade Divina, 
viveremos perdidos nos mares 
procelosos da vida humana. 

José de Paiva Netto ― 
Jornalista, radialista e 
escritor.

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

Muitas pessoas permane-
cem acomodadas dentro de 
um conhecimento limitado 
porque estão estudando com 
um bom professor ou em 
alguma boa escola. Ficam 
esperando o professor passar 
o conteúdo do dia e a escola 

ARTIGO

Bandrui de Gergóvia

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

94 anos de idade. Era viúva de Sr. José 
Modesto Ribeiro e deixa os filhos Lige, 
Sandra, Odair, Luiz Carlos e Solange. 
Será sepultado no dia 16/06/2022 
às 14h 30min, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Luiz Roberto Bortoluzzo, natural de 
Cedral-SP, faleceu aos 68 anos de 
idade. Era casado com Sra. Maria 
Lourdes de Souza Botoluzzo e deixa 
os filhos Luiz Flavio e Silvia Yara. Será 
sepultado no dia 16/06/2022 às 16h 
30min, saindo seu féretro do velório 
Ercilia para o Cemitério Municipal de 
Cedral.

SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
silviafisioterapia@icloud.com

ARTIGO

conceder a nota de aprovação e 
o diploma ao final. Isso é muito 
pouco!

É por isso que acabam ten-
do um desempenho mediano. 
Medíocre significa “na média”, 
ou seja, nada de diferente ou 
excepcional. Pode não ser ruim, 
mas também não é bom. E por 
isso mesmo, quem é medíocre 
nunca será o melhor — porque 
não consegue nem ser bom o 
suficiente para se destacar.

Todas as pessoas bem-suce-
didas têm essa característica: 
sentem prazer em aprender e 
descobrir coisas, e se aprofun-
dar no conhecimento. Isso se 
deve ao fato de que o cérebro, 
assim como o corpo, adora 
exercícios.

Assim como a musculatura 
do corpo se acostuma com o 
desempenho em uma atividade 
física e passa a desejar mais, o 
cérebro — por causa dos mes-
mos hormônios — sente prazer 
quando desafiado para mais e 

mais aprendizados.
É muito comum ver pessoas 

sedentárias começarem a fazer 
uma atividade física leve, como 
uma caminhada, e depois sen-
tirem cada vez mais vontade de 
praticar esportes e fazer treina-
mentos físicos mais intensos.

Também a pessoa que co-
meça a estudar um idioma es-
trangeiro sempre sentirá von-
tade de aprender uma segunda 
língua, e depois uma terceira, e 
assim por diante.

Depois que um analfabeto 
digital aprende a dominar 
seus conhecimentos básicos de 
computador e internet, passa a 
querer aprender novos aplicati-

vos, programas e mídias.
Isso acontece porque, assim 

como o corpo, a mente se vicia 
em aprender cada vez mais. É 
um caminho infinito, prazero-
so, ilimitável. É um caminho 
sem volta.

Por isso, não seja medíocre: 
seja acima da média. Descu-
bra esse prazer de aprender. 
Não engesse suas asas... Abra 
espaço em sua vida para o co-
nhecimento e o aprendizado. 
Liberte-se e voe alto!

*Bandrui de Gergóvia é 
pesquisadora da cultura 
celta há 36 anos e autora 
do livro O Maior Rei Celta
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Política CPI e Bolsonaro
Bolsonaro diz que reajuste de com-
bustíveis é ‘traição da Petrobras’ e 
pede instalação de CPI

PT e Alckmin
Pré-candidato a vice, Alckmin é vaiado 
em ato de apoio a Lula. Público era 
formado por petistas e militantes

Divulgação

Durante os cinco primei-
ros meses deste ano 9.328.100 
passageiros utilizaram o sis-
tema de transporte coletivo 
de Rio Preto. O número é 57% 
superior com relação ao mes-
mo período do ano passado, 
quando foram computados 
5.963.137 usuários. 

O levantamento foi feito 
pelo Dhoje Interior e mostra 
novamente que passado o pe-
ríodo crítico da pandemia, em 
2020 e 2021, onde o sistema 
de transporte coletivo acabou 
tendo que se adaptar com me-

didas restritivas para evitar a 
contaminação da Covid-19, 
a média geral de usuários 
começa a se estabilizar. 

Em reportagem no início 

Número de passageiros em ônibus 
cresce 57% nos cinco primeiros meses

TRANSPORTE COLETIVO

Ano passado utilizaram 
o transporte coletivo 
de Rio Preto total de 
17.379.827 passageiros.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

de maio, O Dhoje mostrou que 
até março deste ano – último 
levantamento feito à época - 
5.362.549 passageiros haviam 
utilizado o transporte coletivo. 
O valor representava aumento 
de 52%, já que nos primei-
ros meses de 2021 total de 
3.532.397 usuários passaram 
pelos ônibus da cidade. 

Ao longo de todo ano pas-
sado utilizaram o transporte 
coletivo de Rio Preto total de 

17.379.827 passageiros. 
A Secretaria de Trânsito 

acredita que o número de 
passageiros transportados 
neste ano vai se aproximar do 
período anterior a pandemia, 
quando em média mais de 
28 milhões de passageiros 
utilizam o sistema com uma 
média mensal de 2,1 milhões 
de usuários. 

“A expectativa é de que 
o nível pré-pandemia seja 

técnica. 
No ano passado, alegando 

que as empresas Circular San-
ta Luzia e Expresso Itamarati 
tiveram prejuízos financeiros 
devido a queda acentuada 
de passageiros a Prefeitura 
teve de “socorrer” por meio 
de aporte financeiro, que 
segundo o governo consta 
no contrato de concessão em 
“cláusula que prevê o reequi-
líbrio contratual”. 

ELEIÇÕES

Ex-prefeita do MDB é cotada 
para ser vice de Rodrigo Garcia

FORAM

9,3
MILHÕES de passa-
geiros usuaram trans-
porte coletivo em Rio 
Preto nos cinco pri-
meiros meses

Ex-prefeita de Itapetinin-
ga (SP), Simone Marquetto 
(MDB) entrou na bolsa de 
apostas para ocupar a vaga de 
vice na chapa de Rodrigo Gar-
cia (PSDB) ao governo de São 
Paulo. Ela deixou o cargo no 
final de março, após ter sido 
eleita duas vezes para coman-
dar o município de 170 mil 
habitantes, localizado na re-
gião de Sorocaba (SP). 
A princípio, Marquetto tenta-
rá mandato de deputada fede-
ral, mas seu perfil é defendido 
por aliados de Garcia para 
compor a chapa na tentativa 
de reeleição. É mulher, jovem, 
com experiência administra-
tiva e boa presença de vídeo, 
por ter sido apresentadora da 
afiliada local do SBT. 
O favorito para ser compa-
nheiro de chapa do governa-
dor, por enquanto, ainda é 
o ex-secretário de Saúde da 
capital Edson Aparecido, que 

trocou o PSDB pelo MDB. 
Além de agregar sua experi-
ência no combate à pande-
mia, ele tem boa relação com 
prefeitos do estado. 
Além disso, o MDB diz que 
aposta na ex-prefeita para ser 
puxadora de voto na eleição 
para a Câmara dos Deputa-
dos. “Queremos eleger ao me-
nos sete deputados federais, e 
ela é uma das nossas maiores 
apostas”, diz o presidente na-
cional do MDB, Baleia Rossi. 

Ex-prefeita do MDB é cotada para ser vice de Rodrigo Garcia

ORÇAMENTO

Vereadores apresentam 28 
emendas ao projeto da LDO

Vereadores de Rio Preto apre-
sentaram um pacote com 28 
emendas ao projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) que será votado quan-
to a legalidade na sessão de 
terça-feira, 21. 
A LDO define as prioridades e 
projetos que o município pre-
tende implantar no exercício 
seguinte, com base nas recei-
tas previstas para o ano pos-
terior. Raramente os valores 
não batem com a proposta do 
Orçamento. 
O orçamento da Prefeitura de 
Rio Preto para 2023, previsto 
na LDO, deve ser R$ 500 mi-
lhões superior ao deste ano, 
estimado em R$ 2,1 bilhões. 
Segundo a previsão a admi-
nistração municipal deverá 
arrecadar no próximo ano R$ 
2,656 bilhões. 
Com as emendas os verea-
dores tentam indicar ao pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
algumas obras e intervenções 
para serem realizadas com o 
orçamento municipal. Das 28 
emendas a maioria delas pede 
remanejamento de recursos 
para obras de pavimentação 
de ruas e avenidas, além de 
ações pontuais. 
O vereador Renato Pupo 
(PSDB), que está afastado por 
licença de 25 dias – o suplen-
te César Gelsi tomou assumiu 
sua cadeira – apresentou 15 
emendas à LDO. Pupo solici-
ta em determinada emenda a 

Ao longo de todo ano passado utilizaram o transporte coletivo de Rio Preto total de 17.379.827 passageiros.

atingido no segundo semestre 
deste ano”, afirma por meio de 
nota a Secretaria de Trânsito. 

Subsídio
Nos cinco primeiros meses 

deste ano a Prefeitura de Rio 
Preto já desembolsou R$ 6,4 
milhões para o pagamento do 
chamado subsídio da tarifa. 
O subsídio é utilizado como 
forma de manter o valor da 
tarifa em preço inferior a seu 
“custo real”, a chamada tarifa 

destinação de R$ 100 mil para 
implantação de câmeras nas 
proximidades dos pontos de 
ônibus da cidade. 
Já o presidente da Câmara 
Municipal, Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) apresen-
tou cinco emendas a LDO. 
Pedro deseja, por exemplo, 
a implementação de uma 
unidade móvel para o res-
gate de animais que sofrem 
atropelamentos pelas vias de 
Rio Preto. Em outro emen-
da, ele defende alterações 
que mudanças no orçamento 
da Prefeitura só possam ser 
realizadas por meio de leis, 
previamente enviadas ao Le-
gislativo.  O vereador João 
Paulo Rillo (Psol), tem oito 
emendas que serão analisa-
das na terça-feira. Ele pede 
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P e l o  s u b s í d i o  f o r a m 
pagos no ano passado R$ 
11.199.273,55, no entanto, 
para compensar as quedas 
na arrecadação das empresas 
concessionários o valor final 
superou R$ 31,3 milhões. O 
Orçamento inicial previa para 
2021 em forma de subsídio 
R$ 16 milhões. Em 2019, por 
exemplo, sem pandemia, o 
valor pagou também ficou em 
R$ 16 milhões. 

Secretaria
Questionado pelo Dhoje a 

pasta de Trânsito informa que 
a previsão para todo este ano é 
que R$ 16 milhões sejam gas-
tos apenas com o subsídio às 
duas empresas de transporte. 

O contrato que terminou 
em novembro do ano passado 
foi prorrogado por mais 10 
anos com as atuais empresas. 
As concessionárias apontaram 
prejuízos na pandemia em 
relatórios protocolados na 
Prefeitura. As empresas tam-
bém apontam desequilíbrio fi-
nanceiro no contrato anterior. 
Ambas acionaram a Justiça 
para que seja reconhecido o 
desequilíbrio. 

Sobre estudo contratado 
e que iria servir de base para 
novas alterações de linhas 
e itinerários, melhorando o 
serviço aos usuários, a pasta 
de Trânsito informou que “o 
estudo ainda está em elabora-
ção. Ele permitirá a criação de 
linhas coletoras e perimetrais 
que darão maior mobilidade 
aos usuários”, conclui.

Ela deixou o cargo 
no final de março, 
após ter sido eleita 
duas vezes para 
comandar o muni-
cípio que fica loca-
lizado na região de 
Sorocaba (SP).

ações para aumentar ofertas 
de vagas em creches muni-
ciais e para a educação espe-
cial, assim como políticas de 
acesso à escola, com reforço 
na frota de ônibus escolares 
para alunos de regiões mais 
distantes das unidades de en-
sino. Uma outra emenda sua 
prevê a “ampliação gradual do 
orçamento da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura”, área que 
segundo ele acaba recebendo 
poucos recursos dentro da di-
visão prevista no orçamento 
municipal. 
Mesmo se forem aprovadas e 
incorporadas ao texto original 
da LDO é comum que o pre-
feito vete todas as emendas 
com a justificativa que elas 
interferem a gestão planejada 
pelos técnicos da Prefeitura. 

Emendas dos vereadores tentam impor obrigações a Edinho na LDO

Ministro do STF unifica ICMS
O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) André 
Mendonça decidiu nesta sex-
ta-feira (17) que as alíquotas 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) devem ser cobradas 

de forma uniforme pelos es-
tados. A decisão começará a 
valer em 1º de julho. 
Mendonça também determi-
nou que a Petrobras deverá 
enviar ao Supremo documen-
tos internos que justificaram a 

formação de preços dos com-
bustíveis. 
De acordo com a decisão, a 
base de cálculo do imposto 
deverá ser fixada conforme a 
média de preços praticados 
nos últimos 60 dias. 

Divulgação SMCS

Divulgação
Divulgação

Divulgação
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CIDADES Estelionato
Após anunciar um aparelho por R$ 
3,8 mil no Mercado Livre, homem caiu 
num golpe e perdeu R$ 1.140,00

Falso bancário
Um aposentado perdeu R$ 36.304,56, 
após receber uma ligação  e seguir 
orientações de um falso bancário.

EMPRESÁRIO 

Arsenal é apreendido pela PM 
em casa de condomínio de luxo

A Deic de Rio Preto vai 
investigar uma dupla tenta-
tiva de homicídio ocorrida às 
18h50 desta quinta-feira, 16, 
no Solo Sagrado, na Região 
Norte da cidade. Uma das 
vítimas é um morador do 
bairro, de 30 anos, que foi 
baleado no quadril direito ao 
colocar o lixo para fora de sua 
residência. 

O outro ferido é um ado-
lescente, de 17 anos, que teve 
o fêmur de uma das pernas 
atingido pelos disparos efe-
tuados pelo garupa de uma 
motocicleta. 

Na UPA Norte, para onde 
foram levadas as vítimas, uma 
guarnição da Polícia Militar 
conversou com o médico res-
ponsável pelos atendimentos e 
ele informou que os pacientes 
não correm risco de morte. 

Para a guarnição, o homem 
disse que a motocicleta ocu-
pada por dois desconhecidos 
passou na rua e o passageiro 
atirou em direção ao grupo 
que estava na frente da casa 
vizinha à sua. 

Ele afirmou que não co-
nhece o menor baleado e que 
não tem condições de iden-
tificar os suspeitos do aten-
tado e nem as características 
do veículo usado no crime. 

Morto
Um homem, de 37 anos, 

procurou a Central de Fla-
grantes de Rio Preto, na noite 
desta quinta-feira, 16, para 

Homem é baleado, irmão reconhece 
cadáver no IML e atropelado morre

OCORRÊNCIAS

Vitima foi baleada 
quando colocava o lixo 
na rua; já rapaz morto 
foi encontrado na rua

Da REDAÇÃO
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Traficante é 
preso após 
ameaçar 
clientes de bar

comunicar que reconheceu no 
Instituto Médico Legal (IML) 
como sendo seu irmão, de 24 
anos, o corpo que estava sem 
identificação após ser levado 
morto por um casal para a 
UPA Norte, à 0h40 do mes-
mo dia. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, as testemunhas 
que fizeram o socorro disse-
ram que encontraram o rapaz 
convulsionando em uma rua 
da “zona do meretrício”. 

A vítima foi colocada no 
carro da mulher e chegou sem 
vida na Unidade de Pronto 
Atendimento. A PM foi cha-
mada e o caso, registrado 
como morte suspeita no Plan-
tão, segue sendo investigado 
pelo 4º DP.

Atropelado
Valdir Rocha Tortelli, de 

48 anos, morreu às 7h25 desta 
quinta-feira, 16, na sala de to-
mografia do Hospital de Base 

Uma denúncia de que 
um homem estava ame-
açando clientes em um 
bar, na Vila Santa Inês, 
em Rio Preto, levou a PM 
a prender em flagrante o 
suspeito, de 24 anos, por 
tráfico de drogas, no final 
da manhã desta quinta-
-feira, 16. 

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, quan-
do a viatura chegou não 
encontrou nenhum sinal 
de violência por parte do 
acusado e nem a arma 
branca. 

Durante revista pesso-
al, os pms apreenderam 
uma porção grande de 
crack no short do indicia-
do e uma porção pequena 
de maconha num dos bol-
sos. Ele tentou resistir ao 
ser algemado. No Plantão, 
a prisão foi convertida em 
preventiva.

Testemunhas que 
fizeram o socorro 
disseram que en-
contraram o rapaz 
convulsionando 
na rua da “zona do 
meretrício”.

de Rio Preto. Ele teve uma 
parada cardiorrespiratória 
durante o exame. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o paciente deu entrada 
no HB vindo da Santa Casa de 
Santa Fé do Sul, onde foi inter-
nado após ser atropelado por 
carro em rodovia da região. O 
caso foi registrado como morte 
suspeita na Central de Flagran-
tes rio-pretense e o boletim de 
ocorrência encaminhado para 
o 5º DP.

Vítima foi socorrida à UPA, mas não resistiu e acabou falecendo; irmão identificou corpo no IML

Rafael Gonçalves Pereira, 
de 23 anos, morreu na tarde 
desta quinta-feira, 16, em um 
acidente de trabalho em Santa 
Fé do Sul. Seu primo, de 19 
anos, foi socorrido em estado 
grave para o Hospital de Base 
de Rio Preto, onde aguarda 
transferência para unidade 
especializada em tratamento 
de queimados em Catanduva. 

Segundo boletim de ocor-
rência registrado na Central 
de Flagrantes rio-pretense pela 
mãe da vítima mais jovem e tia 
do outro jovem, os dois presta-

EXPLOSÃO

Acidente de trabalho 
mata em Santa Fé do Sul

vam serviço para uma empresa 
do setor de limpeza e ao utili-
zarem produto inflamável no 
piso de uma residência houve 
um curto-circuito na máquina, 
que explodiu. 

Pereira foi levado com mais 
de 90% do corpo queimado 
para a Santa Casa de Santa Fé 
do Sul, onde teve uma parada 
cardiorrespiratória, sendo 
intubado, mas não reagiu às 
manobras de reanimação, 
vindo a óbito. 

O acidente segue sendo 
investigado pela Polícia Civil.

Uma das vítimas sofreu queimaduras e está internada

Caminhonete roubada em Olímpia é abandonada 
Uma Chevrolet S10, que 

havia sido roubada em Olímpia, 
foi achada abandonada por po-
liciais militares de Rio Preto, às 
9h50 desta quinta-feira, 16, no 

Dupla é presa 
com drogas 
sintéticas e 
anabolizantes

Durante patrulhamen-
to de rotina, no final da 
tarde desta quinta-feira, 
16, uma guarnição do 
Baep desconfiou do com-
portamento do motorista 
de um GM Cruze que en-
trou num posto de com-
bustíveis ao ver a viatura. 

A abordagem termi-
nou com a prisão do con-
dutor, de 26 anos, e de seu 
amásio, de 36, por tráfico. 

Em uma mochila, no 
porta-malas do veículo, 
foram apreendidos 50 
comprimidos e uma car-
tela com 20 micropontos 
de drogas sintéticas. 

Na residência do casal, 
no bairro Lealdade, os 
policiais confiscaram um 
pote com cocaína, 614 
comprimidos de MMA, 
quatro cartelas com 444 
pontos de LSD, balança de 
precisão com resquício de 
cocaína, diversas embala-
gens plásticas do tipo zip 
lock vazias, 35 frascos de 
anabolizantes, seringas, 
dois carimbos de médicos 
com CRM, duas cartelas 
de medicamento Pramil, 
R$ 2.557,00 e máquina 
de cartão.

bairro Duas Vendas. 
Segundo o boletim de ocor-

rência, vizinhos desconfiaram 
do fato de que a caminhonete 
estava parada na rua Sebastião 

Arquivo Dhoje

Divulgação

Acionada na noite desta 
quarta-feira, 16, para uma 
ocorrência de desentendi-
mento familiar e ameaça em 
um condomínio de luxo, na 
Região Leste de Rio Preto, uma 
guarnição da PM acabou por 
apreender um arsenal na casa 
de um empresário do ramo 
joalheiro. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a discussão envolveu a 
mulher do investigado e sua 
prima, uma advogada, e teria 
ocorrido por causa de um pro-
cesso de divórcio. 

A advogada teria pedido 
socorro, alegando que estava 
sendo ameaçada pela familiar, 
para um colega de profissão, 
que ligou para o 190. 

Quando a viatura chegou, 
a dona da casa revelou que 
o marido tinha um arsenal 
guardado no imóvel, sendo 
apreendidos dois revólveres 

(calibres 38 e 357) e duas pis-
tolas (380 e .45), além de 306 
munições de calibres 38, 357, 
380, 45, 12 e 22. 

A mulher foi encaminhada 
para atendimento médico por 
estar muito nervosa e as armas 
levadas para o Plantão, onde 

ficaram confiscadas, aguardan-
do o comparecimento do em-
presário, que está em viagem, 
segundo a esposa. 

Caso ele apresente docu-
mentação que comprove a 
posse legal, o arsenal pode ser 
restituído.

Arsenal é apreendido pela PM em casa de empresário em condomínio

Homsi há três dias e acionaram 
a viatura. Quando a guarnição 
chegou no endereço fez pesquisa 
criminal e localizou a queixa de 
roubo.

Divulgação/PM

Divulgação

Arquivo Claudio LAHOS

Arquivo Dhoje
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SUS realiza 5,2 milhões de exames papanicolau

O juiz Roberto Lima Santos, da 
1ª Vara Federal de Apucarana, 
autorizou uma farmácia de ma-
nipulação a importar ou adqui-
rir cannabis sativa para produ-
ção de medicamentos. 
Na decisão, o magistrado de-
termina que a empresa pode 
importar os insumos na forma 
de derivado vegetal e a granel 
e manipular medicamentos 
à base de cannabis para seus 
clientes. 
A farmácia estava proibida de 
trabalhar com produtos à base 
de cannabis por conta de um 
ato normativo da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) de 2019. 
O juiz considerou que, ao vedar 
a manipulação e dispensação 
dos produtos por farmácias 
de manipulação e, assim, per-
mitir que somente drogarias 
e farmácias sem manipulação 
possam comercializá-los, a An-
visa afrontou as leis federais 
que tratam especificamente 
das atividades permitidas às 
farmácias com e sem manipu-
lação, e que não preveem essa 
distinção. “Inexistem razões 
técnicas demonstráveis que su-
giram a mencionada distinção, 
até porque o(s) regulamento(s) 

Farmácia de manipulação pode 
ter produtos à base de cannabis

DECISÃO JUDICIAL

Decisão determina 
que a empresa pode 
importar os insumos 
na forma de derivado 
vegetal e a graneL

expedido(s) não esclarece(m) 
o porquê as farmácias com 
manipulação não poderiam 
atingir, caso a caso, idênticos 
critérios e padrões de con-
duta/referência (ou, de boas 
práticas) aos mantidos pelas 
‘farmácias/drogarias’ conven-
cionais.” 
O juiz explica que o mero fato 
de a atividade econômica prin-
cipal da autora da ação estar 
cadastrada como “comércio 
varejista de produtos farma-
cêuticos, com manipulação de 

fórmulas” não impede que a 
empresa participe do processo 
de importação da matéria-pri-
ma à base cannabis para fins 
medicinais, ou, de sua dispen-
sação, em pé de igualdade com 
os demais fornecedores. 
O julgador também citou de-
cisão do Superior Tribunal de 
Justiça que concedeu salvo-
-conduto para garantir a três 
pessoas o cultivo da cannabis 
sativa com finalidade de extrair 
óleo medicinal para uso pró-
prio, sem o risco de sofrerem 

qualquer repressão por parte 
da polícia ou do Judiciário. 
“Seria paradoxal imaginar que a 
agência reguladora autorizasse 
a importação de insumos proi-
bidos para fins medicinais. E se 
já há autorização regulamentar 
para este fim, não se cogita de 
violação à política antidrogas, 
desde que a importação e a ma-
nipulação se dêem nos estritos 
limites do tratamento compas-
sivo. Isto porque os ‘insumos’ 
não se afiguram psicoativos”, 
argumentou o magistrado.

CÓLO DE ÚTERO

SUS realiza 5,2 milhões de 
exames papanicolau

Aproximadamente 16,7 
mil mulheres poderão ter 
câncer de colo de útero até 
o final de 2022, segundo 
estimativa do Instituto Na-
cional de Câncer (Inca). Para 
minimizar a progressão da 
doença, é preciso disgnosti-
car rapidamente. 

Nos serviços de Atenção 
Primária à Saúde do SUS, 
foram mais de 5,2 milhões 
de exames preventivos rea-
lizados no ano passado. 

A coleta material citopa-
tológico do colo de útero ou 
papanicolau é a principal 
forma de rastreamento e 
detecção precoce desse tipo 
de câncer e é indicado para 
mulheres de 25 a 64 anos 
a cada três anos, após dois 
exames anuais consecutivos 
normais. 

Atenção
De acordo com  o Mi-

nistério da Saúde,  existem 
hoje mais de 42 mil unida-

des básicas de saúde com 
cerca de 1,2 mil equipes de 
Atenção Primária atuando 
em todo território onde as 
mulheres podem fazer estes 
e outros exames.  Além do 
mais, há mais de 317 hospi-
tais e centros de assistência 
habilitados no tratamento 
do câncer, que integram a 
rede SUS.  “É fundamental 
lembrarmos que, muitas 
vezes, o câncer do colo do 
útero não evidencia sinto-
mas no início. Sangramen-
tos, dores, normalmente 
esses sintomas vão aparecer 
quando o tumor já está num 
estádio mais avançado. O 
exame preventivo, é a me-
lhor forma de se conseguir 
detectar essas lesões em 
estágios iniciais e até mesmo 
quando ainda não são cân-
ceres”, destaca a coordena-
dora-geral de Prevenção de 
Doenças Crônicas e Controle 
do Tabagismo do Ministério 
da Saude, Patricia Izetti. 

A Associação Brasileira de 
Redes de Farmácias e Droga-
rias (Abrafarma) registrou um 
aumento de 219% no número 
total de casos positivos de 
Covid-19 após testagens em 
farmácia entre a 1ª semana de 
maio e a 2ª semana de junho. 

Segundo o levantamento, 
somente entre os dias 6 e 12 
de junho, mais de 29% de 
todos os testes de farmácia 
registrados pela associação 
deram positivo, cerca 67 mil 
dos 229 mil atendimentos. 
Segundo a Abrafarma, esse é 
o maior índice percentual em 
17 semanas. 

Na 1ª semana de maio, a 

COVID

Percentual de testes positivos é maior em 17 semanas
associação registrou 17.708 
diagnósticos positivos após 
testes de farmácia. 

“Está muito evidente a ne-
cessidade de a população man-
ter o autocuidado. Além disso, 

precisamos ter mais celeridade 
no cronograma das doses de 
reforço para evitar que o vírus 
se replique”, declarou o CEO 
da Abrafarma, Sérgio Mena 
Barreto, em um comunicado. 

No total, 125.798 diagnósti-
cos foram registrados nas duas 
primeiras semanas de junho. 
O número já se aproxima do 
volume total de diagnósticos 
registrado em todo mês de 
maio: 136.117. 

Em Rio Preto a procura 
por autotestes de farmácias 
aumentou 70%, em especial 
no momento em que o nú-
mero de casos positivos tem 
registrado forte crescimento. 

A comercialização dos autotes-
tes é permitida desde janeiro 
quando a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
publicou portaria autorizando 
o procedimento em farmácias. 
Nos primeiros meses a procura 
foi baixa e registrou aumento 
a partir de maio quando nova 
onda de contaminações pela 
Covid foi verificada em todo 
o país.

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de Saú-
de, não realizou a vacinação 
durante o feriado prolongado 
de Corpus Christi. A vacinação 
retorna na próxima segunda-
-feira, 20. 

Juiz autoriza farmácia de manipulação vender produtos à base de cannabis
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Percentual de testes positivos para Covid-19 é o maior em 17 semanas

MEDIDA PROVISÓRIA

Iniciativa privada pode comprar vacina
O presidente Jair Bolso-

naro editou ontem (17) uma 
medida provisória para con-
sentir que a iniciativa privada 
possa adquirir vacinas contra 
a covid-19 diretamente com 
os fabricantes. 

A medida
A medida é decorrência do 

fim do estado de emergência 
em saúde pública de im-
portância nacional (Espin), 
decretado em virtude da pan-
demia de covid-19 no Brasil. 

Sem danos
De acordo com a Secre-

taria-Geral da Presidência, 
a medida não trará danos ao 

Plano Nacional de Operacio-
nalização da Vacinação. 

O órgão justifica que a va-
cinação no país atingiu doses 

INVERNO

Onda Verde realiza 
campanha para arrecadar 
roupas e cobertores

O Fundo Social de Onda 
Verde iniciou a campanha In-
verno Solidário.  Esta ação visa 
arrecadar cobertores e agasa-
lhos, nesta época do ano, para 
entregar a famílias vulneráveis 
atendidas. 

Caixas da campanha serão 
espalhadas nos prédios públi-
cos e outros estabelecimen-
tos como ponto de coleta. O 
Inverno Solidário teve início 
na última quarta-feira, 15, na 
festividade do 4º Arraiá Soli-
dário. “O frio veio um pouco 
mais forte esse ano e a cam-
panha vem de encontro para 
aquecer às famílias que neces-
sitam de um cobertor de frio 

ou agasalho. Contamos com a 
colaboração de todos”, afirma 
Andressa Ferreira, presidente 
do Fundo Social.

suficientes para contemplar 
100% dos grupos prioritários. 
Além disso, o Ministério da 
Saúde mantém contrato com 

a Pfizer para compra de 100 
milhões de doses e a possibi-
lidade de compra adicional de 
50 milhões. 

Nota
“O que se vivenciava em 

2021 - ante a escassez de 
vacinas no Brasil e no mun-
do, a iniciativa privada não 
estava autorizada a adquirir 
vacinas contra a covid-19, em 
detrimento do Poder Público 
- se modificou, e a escassez 
de vacinas restou superada, 
tendo o Estado sido capaz de 
ofertar vacinas à população 
em geral, em quantidade 
suficiente, conforme dados 
demonstrados pelo Minis-
tério da Saúde”, informou a 
secretaria.

Da REDAÇÃO

Governo libera compra de vacinas contra covid pela iniciativa privada

Rio Preto tem 
135.494 faltosos, 
sendo 23.016 da 
segunda dose e 
112.478 da dose de 
reforço
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América enfrenta o Penapolense 
no último jogo no Teixeirão

FUTEBOL

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Já eliminado da Segunda 
Divisão do Campeonato Pau-
lista, a Bezinha, o América 
faz o seu penúltimo jogo na 
temporada neste sábado (18), 
às 15h. O duelo será contra o 
Penapolense. A partida tam-
bém será a última do Rubro no 
Teixeirão em 2022, já que na 
última rodada terá que encarar 
o Catanduva fora de casa. 

O América conseguiu que-
brar uma sequência de cinco 
derrotas seguidas no último 
fim de semana ao bater o An-
dradina por 5 a 3. Com a vitó-
ria, a equipe rio-pretense saiu 
da lanterna do grupo 1, mas 
continua empatado em pontos 
com o Andradina, que está 
em último lugar. Expulsos na 
derrota por 4 a 2 contra o Fer-
nandópolis, o lateral Geovane 
e o meio-campista Leonardo 
devem voltar a ser opções para 

o técnico João Santos. 
Se para o América há pouco 

em jogo nesta partida, para 
o Penapolense o confronto é 
a chance de se consolidar na 
liderança do grupo 1. A equi-
pe soma 17 pontos e garante 
o primeiro lugar se vencer e 
Catanduva e Inter de Bebe-

douro tropeçarem na rodada. 
O CAP vem de vitória por 2 a 
0 contra o Fernandópolis na 
última rodada. 

Punição 
Em julgamento realizado 

na quarta-feira (15), no Tri-
bunal de Justiça Desportiva 

(TJD) da Federação Paulista 
de Futebol (FPF), o América 
foi punido com base no artigo 
203 do Código Brasileiro de 
Justiça Desportiva (CBJD) 
com a perda de pontos em fa-
vor do Grêmio Novorizontino, 
por não ter médico em campo 
para atendimento de seus atle-

tas no jogo realizado na última 
semana no Jorjão pelo Paulista 
Sub-20  Assim, o Tigre somará 
os três pontos pela vitória e 
assume a vice-liderança do 
Grupo 1 da competição, com  
15 pontos. O América ainda foi 
condenado a pagar uma multa 
de R$ 12 mil.

América enfrenta o Penapolense no último jogo no Teixeirão; equipe já está eliminada e apenas cumpre tabela

O América conse-
guiu quebrar uma 
sequência de cinco 
derrotas seguidas 
no último fim de 
semana ao bater o 
Andradina por 5 a 3

A última noite da Festa do 
Peão de Bálsamo, que será 
neste sábado, 18,  traz a dupla 
Diego & Victor Hugo e o DJ 
Kevin. Formada pelos amigos 
brasiliense e mineiro, a dupla 
é conhecida por grandes hits 
gravados com Wesley Safadão 
e Henrique e Juliano. 

Suas modas começaram 
a ganhar fama, como hits no 
repertório de outros artistas, 
que enxergavam neles sua 
particularidade melódica de-
positada gravando o primeiro 
EP com cinco singles, e uma 
das composições começou 
a ser disputada por outros 
artistas, entre eles Cristiano 

BÁLSAMO

 Festa do Peão termina com sertanejos e eletrônica
Araújo e, Henrique e Juliano 
que gravaram em um de seus 
álbuns Calafrio como faixa 
bônus. O trabalho mais re-
cente conta com participações 
especiais de Bruno & Marrone, 
Henrique & Juliano, Gusttavo 
Lima, Jads & Jadson, Maiara 

& Maraísa, numa mistura mu-
sical explosiva e de altíssima 
qualidade. A primeira música 
de trabalho do último álbum é 
a faixa “Sem contra indicação” 
com a participação especial de 
Bruno & Marrone. A faixa ficou 
entre as mais executadas do 
país, alcançando inclusive por 
3 vezes o primeiro lugar no 
ranking nacional de execução 
em rádios. 

Victor Hugo é autor da 
música “Largado Ás Traças”, 
sucesso da dupla sertaneja rio-
-pretense Zé Neto & Cristiano. 

Já Kevin, é um DJ extro-
vertido no comportamento 
com o público. O berrante e as 

buzinas são algumas de suas 
marcas usadas atualmente, 
levando o público à loucura,  
além de usar os extintores de 
Co2, para incrementar seu 
espetáculo.  O DJ Kevin faz 
o toque do berrante como 
elemento em cima da música 
eletrônica ao vivo. Um verda-
deiro show, que promete agitar 
o Recinto de Exposições, onde 
está sendo realizado o rodeio.  

A Festa do Peão de Bálsa-
mo, é uma das maiores festas 
e mais tradicionais do ramo, 
do interior paulista, que reúne 
e ja reuniu os melhores shows, 
apresentações e torneios em 
touros e cavalos.

ONDA VERDE

Arraial solidário em 
praça movmenta cidade 
com shows e atrações

A Praça Matriz recebeu 
grande público na noite da 
última quarta-feira, 15, em 
celebração ao 4° Arraial Soli-
dário de Onda Verde. Alunos 
da EMEI Caminho Encantado 
apresentaram danças típicas do 
mês ao público. 

A festa contou com a dis-
tribuição gratuita de pipoca, 
canjica, bolo, chocolate quente, 
quentão e doces típicos do mês 
junino. A animação ficou por 
conta do show musical da dupla 
Rafa & Nando, que agitaram o 
público com sucessos de todos 
os gêneros. 

“Depois de dois anos au-
sentes (devido a pandemia do 
coronavírus), retornamos com 
nosso tradicional Arraiá Solidá-
rio. Ficamos felizes pela partici-
pação do público aqui na Praça 
Matriz. O mês de junho é por si 
só um mês de alegria”, afirma o 

prefeito Fabrício Carvalho. 
O vice-prefeito Nilsinho 

parabenizou o show musical. “ 
A dupla Rafa & Nando fez uma 
grande apresentação em nosso 
município e colocou a todos 
para dançar e cantar diversos 
sucessos.  Ficamos felizes com 
a empolgação das pessoas em 
nosso arraiá”, disse.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

 Festa do Peão termina sábado com sertanejo e música eletrônica

As premiações para 
os vencedores das 
disputas de mon-
tarias em cavalos e 
touros ultrapassam 
R$ 50 mil.

Realidade Jovem 
visita o Taubaté 
e decide vaga 
no Brasileiro

O Realidade Jovem 
encara o Taubaté neste 
sábado, às 15h, pelo jogo 
de volta da primeira fase 
da Série A3 do Campeo-
nato Brasileiro. 

A competição é dis-
putada no formato de 
mata-mata, portanto, a 
equipe de Rio Preto terá 
que reverter a desvanta-
gem do jogo de ida para 
seguir sonhando com o 
acesso. 

O primeiro jogo foi 
realizado no último fim 
de semana no Campo 2 
do Distrito Industrial em 
Rio Preto. O Taubaté con-
seguiu fazer o placar de 
2 a 0 ainda no primeiro 
tempo e depois adminis-
trou a vantagem contra 
um Realidade Jovem que 
apresentou muitas difi-
culdades para criar peri-
go ofensivamente. 

O time rio-pretense 
precisa vencer por dois 
gols de diferença para 
levar a disputa para os 
pênaltis ou por três gols 
ou mais para se classificar 
diretamente. 

O Taubaté avança com 
um simples empate e até 
com derrota por um gol. 
Além do Brasileiro, o 
Realidade Jovem vai dis-
putar o Campeonato Pau-
lista nesta temporada.

Vinicius LIMA 

ESPORTES / CULTURA

MIRASSOLÂNDIA

Primeiro Encontro de 
Carros Antigos atrai 
bom público

No último domingo, 12, em 
mais um dia de comemoração 
pelos 97 anos da cidade de 
Mirassolândia, a Prefeitura 
promoveu o primeiro encontro 
de carros antigos, com entrada 
gratuita, e a população esteve 
presente para prestigiar o 
evento, assim como também 
as autoridades locais. 

O evento teve como obje-
tivo, além de comemorar o 

aniversário da cidade, oferecer 
um evento de qualidade e va-
lorizar a cultura do antigomo-
bilismo.  A Prefeitura ofereceu 
uma programação completa e 
especial, com direito a café da 
manhã, banda de rock, praça 
de alimentação, sorteio de 
vários brindes e brinquedos 
infláveis para crianças. 

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

BARIRI

Carreta da dupla Maiara
e Maraisa tomba em 
rodovia no interior

A carreta que transportava 
equipamentos da dupla serta-
neja Maiara e Maraisa tombou 
no início da tarde desta sexta-
-feira (17), no interior de São 
Paulo. O acidente aconteceu 
na rodovia Leônidas Pacheco 
Ferreira (SP-304), que liga 
Jaú a Bariri. As cantoras fazem 
show na cidade esta noite. 

De acordo com informa-
ções preliminares da Polícia 

Rodoviária, o acidente foi no 
trevo de Itaju. As cantoras 
não estavam no veículo, que 
transportava apenas equipa-
mentos de som no momento 
do acidente. Não há informa-
ções de feridos, nem a causa 
do acidente. A dupla Maiara e 
Maraisa é a atração principal 
nesta noite em evento que faz 
parte das festividades de ani-
versário da cidade.
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EDITAIS DE PROCLAMAS 
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Rua Tiradentes nº 3355, Centro.  
Tel: (17)3214-5330 

 
Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de São José do Rio Preto, 
os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento: 
 
FLÁVIO JOSÉ COELHO e NATÁLIA FERREIRA DA SILVA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, analista de logística, solteiro, nascido em Monte Azul Paulista, 
SP, no dia 29 de dezembro de 1986, filho de JOSÉ CARLOS COELHO e de GENI 
NUNES COELHO. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em 
Palestina, SP, no dia 27 de setembro de 1991, filha de LAÉRCIO PORTO DA SILVA e 
de ROSICLÉIA FERREIRA DA SILVA.  
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 1º Registro 
Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.   
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei. 
São José do Rio Preto, 17 de junho de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 

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. CARLOS ROBERTO MEDEIROS e ULICÉIA NEVES DE ALMEIDA, sendo ELE filho de 
JOSÉ MEDEIROS PRIMO e de IZABEL RODRIGUES MEDEIROS e ELA filha de OTAIDE 
NEVES DE ALMEIDA e de MARILURDES DE CAMPOS ALMEIDA; 

2. CARLA ROBERTA DOMINGOS DE CARVALHO e KATHERINE MIDORI NOZAKI, 
sendo CARLA filha de CARLOS ROBERTO BOINA DE CARVALHO e de CASSIA 
ISABEL DE DOMINGOS CARVALHO e sendo KATHERINE filha de PAULO KAZUO 
NOZAKI e de DORCINEA MAZZAN NOZAKI; 

3. JOSIAS TEODORO DE SOUZA e STEFANIE DE OLIVEIRA BELARMINO, sendo ELE 
filho de JOSÉ TITO DE SOUZA e de SUELI DE JESUS TEODORO DE SOUZA e ELA 
filha de ODIRLEI BELARMINO e de JANAINA RICARDO DE OLIVEIRA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 17/06/2022. 

 

Proclamas 

Poupatempo faz mutirão para
renovar CNH neste sábado

SERVIÇO

Neste mês de junho é a vez 
dos motoristas que tiveram 
a CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação) vencida entre 
março e abril de 2021 provi-
denciarem a regularização do 
documento. Para ajudar os 
condutores que se encontram 
nessa situação, o Poupatempo 
irá promover o primeiro muti-
rão do mês voltado à renovação 

A ação também ocorre 
no próximo final de se-
mana e deve desagogar 
pedidos de motoristas

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Poupatempo tem mutirão para renovar CNH neste sábado, 18

Os documentos que 
forem solicitados 
a partir de agora já 
serão emitidos de 
acordo como novo 
modelo da CNH ado-
tado pelo Detran.SP

Divulgação

de CNH, neste sábado, 18 de 
junho. A ação também será 
feita no dia 25/06. 

A grade de agendamen-
to ficará disponível desde 
quarta-feira (15) para o aten-
dimento presencial. Serão 

oferecidas 7,8 mil vagas dis-
tribuídas entre todos os postos 
do programa, que devem ser 
agendadas previamente pelos 
canais eletrônicos de forma 
gratuita – portal www.pou-
patempo.sp.gov.br, aplicativo 
Poupatempo Digital e totens 
de autoatendimento. 

Os documentos que forem 
solicitados a partir de agora já 

serão emitidos no novo modelo 
da CNH pelo Detran.SP. Aten-
dendo à Resolução nº 886 do 
Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), a mudança altera 
características da identidade 
visual da carteira de motorista, 
agora em tons de verde e ama-
relo, e possibilita a inclusão de 
informações como o nome so-
cial, para quem já possui essa 

opção no RG, filiação afetiva e 
o uso do código MRZ, que per-
mite ao condutor embarcar em 
terminais de autoatendimento 
nos aeroportos brasileiros. 

Atendimentos
Neste ano, o Poupatempo 

já realizou quase 1,5 milhão de 
atendimentos para solicitações 
de renovação de CNH, sendo 

que apenas 551 mil foram fei-
tas presencialmente. 

 Ao longo de todo o ano 
passado, 7 milhões de cidadãos 
deram entrada ao processo de 
renovação da habilitação no 
Poupatempo e, desse total, 4,5 
milhões de solicitações (65%) 
foram realizadas de forma 
online. 

Importante reforçar que a 
renovação simplificada deve 
ser feita preferencialmente 
de forma remota, tanto pelo 
Poupatempo quanto pelos ca-
nais do Detran.SP. Para isso, o 
motorista não precisa compa-
recer presencialmente em uma 
unidade, bastando seguir o 
passo a passo do atendimento 
online, realizar o exame médi-
co na clínica indicada durante 
o processo e o novo documento 
chegará ao endereço de cadas-
tro, pelos Correios. 

Os motoristas que tiverem 
CNH nas categorias C, D ou 
E precisam realizar o exame 
toxicológico em laboratório 
credenciado pela Secretaria 
Nacional de Trânsito (Sena-
tran) com antecedência, pois 
o laudo poderá ser solicitado 
durante o exame médico. O 
exame é válido por dois anos 
e meio para menores de 70 
anos e tem a mesma validade 
da CNH para maiores de 70 
anos. Outra opção é o condutor 
solicitar o rebaixamento de 
categoria, o que também pode 
ser feito pelos canais digitais, 
inclusive durante a renovação .

Parcela de 
junho do 
Auxílio Brasil 
é liberada

A Caixa começa a pa-
gar hoje (17) a parcela de 
junho do Auxílio Brasil. 
Hoje recebem os benefi-
ciários com Número de 
Inscrição Social (NIS) 
com final 1. O valor míni-
mo do benefício é de R$ 
400. As datas seguem o 
modelo do Bolsa Família, 
que pagava os beneficiá-
rios nos dez últimos dias 
úteis do mês. 

O Auxílio Brasil é co-
ordenado pelo Ministério 
da Cidadania, responsá-
vel por gerenciar as ben-
feitorias do programa e o 
envio dos recursos para 
pagamento. 

Consulta
O beneficiário poderá 

consultar informações 
sobre as datas de paga-
mento, o valor do bene-
fício e a composição das 
parcelas em dois aplicati-
vos: Auxílio Brasil, criado 
para o programa social, e 
o aplicativo Caixa Tem, 
usado para acompanhar 
as contas poupança digi-
tais do banco. 

Atualmente, 17,5 mi-
lhões de famílias são aco-
lhidas pelo programa. No 
início do ano, 3 milhões 
de famílias foram incluí-
das no Auxílio Brasil. 

Auxílio  gás
O Auxílio Gás também 

é pago hoje às famílias 
cadastradas no Cadastro 
Único para Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico), com NIS 
final 1. Com valor de R$ 
53 em junho, o benefício 
segue o calendário re-
gular de pagamentos do 
Auxílio Brasil. 

Com duração prevista 
de cinco anos, o programa 
beneficiará 5,5 milhões 
de famílias, até o fim de 
2026, com o pagamento 
de 50% do preço médio 
do botijão de 13 quilos, 
conforme valor calculado 
pela Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) nos últi-
mos seis meses. Pago a 
cada dois meses, o Auxílio 
Gás tem orçamento de R$ 
1,9 bilhão para este ano. 

da REPORTAGEM

Frente fria no Sul e Sudeste neste fim de semana
O Instituto Nacional de Mete-
orologia (Inmet) emitiu alerta 
para o processo de formação de 
uma frente fria que pode pro-
vocar queda da temperatura no 
centro-sul do país nesta sexta-
-feira (17) e no fim de semana. 
Também há previsão de chu-
vas, que podem ser localmente 
fortes, em todos os estados da 
Região Sul, Mato Grosso Sul e 
no sudoeste de São Paulo. As 
chuvas fortes serão acompa-
nhadas de descargas elétricas, 
rajadas de vento e possível 

TEMPO

queda de granizo. 
No sábado (18), a frente fria 
avança até o litoral norte de 
São Paulo favorecendo a en-
trada de uma massa de ar 
frio pela Região Sul do país. 
Haverá queda de temperatura 
em todos os estados da Região 
Sul e também em Mato Grosso 
do Sul e sul do estado de São 
Paulo. Além disso, há previsão 
de geada para o Rio Grande do 
Sul (exceto no litoral). 
A previsão do Inmet aponta 
que no domingo (19) o dia 

começará com formação de 
geada moderada nas serras 
do Sudeste e Nordeste do Rio 
Grande do Sul e no planalto sul 
de Santa Catarina. Há previsão 
de geada fraca a moderada 
no sul, centro e oeste do Rio 
Grande do Sul e no oeste e 
meio-oeste de Santa Catarina. 
Na segunda-feira (20) a massa 
de ar frio perde força na Região 
Sul e novas áreas de instabili-
dade podem ocasionar chuvas 
intensas em áreas do Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina.

Segundo estudo do Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), o Brasil possui o 
maior percentual do território 
coberto por florestas nativas, 
em comparação com seus 
principais competidores in-
ternacionais no agronegócio. 
Enquanto 58,5% do território 
brasileiro é de terras preser-
vadas, países como Alema-
nha, Argentina, Canadá, Chi-
na, Estados Unidos, França e 
Índia apresentam percentuais 
abaixo dos 35%. 
Um projeto de lei 
(5518/2020), aprovado nesta 
terça-feira (14) na Comissão 
de Finanças e Tributação da 
Câmara dos Deputados, pre-
tende desburocratizar os pro-
cessos de concessão florestal 
para aumentar a área preser-
vada. 
Pelo modelo, o governo con-
cede ao setor privado o direito 
de explorar temporariamente 

uma floresta pública de modo 
sustentável. Para o especialis-
ta em meio ambiente, Charles 
Dayler, a medida é apontada 
como uma das soluções para 
combater o desmatamento 

ilegal. 
Segundo ele, o poder pú-
blico não tem mão de obra, 
em quantidade e em qua-
lidade, para tomar con-
ta de todas as unidades de 

conservação como deveria. 
“A transferência de parte des-
se poder é algo interessante. A 
partir do momento em que há 
um plano de manejo florestal, 
você garante que vai manter 
a cobertura vegetal daquela 
área.” 
Outro benefício da concessão 
florestal é o desenvolvimento 
socioeconômico de comuni-
dades remotas. “Não existe 
uma rede logística muito forte 
na Amazônia [por exemplo]. 
Se você faz o corte de uma 
árvore, você vai, por consequ-
ência, fazer o desdobro dela 
dentro da própria floresta, 
o que necessita de mão de 
obra local. E dependendo do 
tamanho da área concedida, 
do volume de madeira que é 
extraída, podem surgir mi-
niempresas ali dentro; tanto 
diretas, em função da própria 
concessão, quanto indiretas”, 
comenta Charles Dayler.

Brasil lidera com a maior parcela do território coberto por florestas

Brasil lidera com a maior 
parcela do território coberto 

FLORESTAS

wirestock/freepik
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Itens de festas juninas puxam 
vendas e alta chega a 43%, diz Apas

MERCADO

Bolos, amendoim, paçoca, 
chocolate quente, canjica, 
quentão, pé de moleque e 
muito mais. O mês de junho é 
considerado o mais recheado 
de opções. Isso porque a tra-
dição das festas juninas traz 
consigo uma gama de coisas ir-
resistíveis. E mesmo quem não 
vai às festas juninas não resiste 
ao passar pelos corredores e 
mesas dos supermercados. 

Segundo Rafael Augusto 
da Silva, gerente da APAS 
(Associação Paulista de Super 
Mercados) de Rio Preto, houve 
um aumento na demanda em 
comparação ao ano passado. 
“Tivemos um aumento de 43% 
em relação ao ano passado. 
Pipoca, fubá, paçocas, canji-
ca e chocolate quente são os 
alimentos mais procurados”, 
conta. 

Para Edna dos Santos, em-
presária do ramo de fantasias 
desde 2010, neste ano a pro-
cura está ocorrendo desde o 
mês de maio. “O aumento foi 
enorme. Pessoas de todas as 
idades e estilos procuram o 
look completo. Vendemos des-
de o mais tradicional até o mais 
moderno. O público está cada 
vez mais exigente”, explica. 

Regina Boraccini, atuante 
no setor de artigos para festas 
há décadas, conta que o au-
mento em relação ao mesmo 
período do ano passado foi 
mais de 50%.  Além das festi-
vidades, a empresária percebe 
que, a região de Rio Preto pre-
serva as tradições referentes 
a Santo Antônio e São Pedro. 

“Neste ano, devido à reto-
mada, tivemos uma procura 
muito intensa que superou 
nossas expectativas. Durante 
um mês vendemos o esperado 
para três meses. Roupas, ban-
deirinhas e enfeites simbólicos 
dos santos do mês são os ítens 
mais procurados.”

Comidas e bebidas típi-
cas, além de trajes cai-
piras puxam as vendas 
neste mês, diz Apas
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Navio 
naufragado 
é achado 340 
anos depois

Um navio de guerra 
que transportava cerca de 
330 pessoas – incluindo 
James Stuart, o futuro rei 
da Inglaterra– encalhou 
e afundou em 6 de maio 
de 1682. 

3 séculos
Agora, a localização 

do naufrágio foi final-
mente revelada na costa 
do país, 340 anos depois. 

Mortes
Quando o HMS Glou-

cester afundou e ficou 
meio enterrado no fundo 
do mar. Não havia um 
manifesto formal de pas-
sageiros, mas estima-se 
que 130 a 250 tripulantes 
e passageiros morreram 
afogados. 

Stuart, que seria co-
roado Jaime II como Rei 
da Inglaterra e Rei da 
Irlanda e Jaime VII como 
Rei da Escócia.
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