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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 23/06/22
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Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

SEX - 24/06/22
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Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

SÁB - 25/06/22
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Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.
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Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

SEG - 27/06/22

 30°

 15°

0mm 
0%


chuva

74% 
22%

ESE 
13km/h


vento

06:56h 
17:51h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

TER - 28/06/22


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 23/06/22

 33°

 16°

0mm 
0%


chuva

53% 
17%

NNE 
10km/h


vento

06:55h 
17:50h

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

SEX - 24/06/22

 33°

 17°

0mm 
0%


chuva

51% 
18%

ENE 
8km/h


vento

06:56h 
17:50h

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

SÁB - 25/06/22

 32°

 16°

0mm 
0%


chuva

48% 
18%

ESE 
12km/h


vento

06:56h 
17:51h

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

DOM - 26/06/22

 28°

 14°

0mm 
0%


chuva

73% 
26%

ESE 
18km/h


vento

06:56h 
17:51h

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

SEG - 27/06/22

 30°

 15°

0mm 
0%


chuva

74% 
22%

ESE 
13km/h


vento

06:56h 
17:51h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

TER - 28/06/22


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol

PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol o dia todo sem nuvens no céu. 
Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

NoiteTardeManhã
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Rodrigo Garcia lança programa 
AME Oncologia e amplia rede 
estadual de combate ao câncer
Cinco ambulatórios passam a oferecer sessões de quimioterapia; demais 
unidades também vão prestar atendimentos contra câncer de pele e intestino.                          Página A4

à  FERNANDÓPOLIS

Prova do Processo 
Seletivo de professor 
será neste domingo
Contratação temporária será para as 
disciplinas de Arte, Inglês e Educação Especial

O encontro ocorrerá no Teatro Paulo 
Moura, em São José do Rio Preto

Página A2

Ciclo de 
Debates do 
TCESP reunirá 
gestores de
92 municípios 
da região

Prefeitos, Vereadores, lide-
ranças políticas, Secretários 
Municipais, gestores e servido-
res públicos de 92 municípios 
jurisdicionados do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP), das regiões adminis-

trativas de São José do Rio Preto 
e Fernandópolis, participam na 
sexta-feira (24/6), às 10h00, da 
penúltima reunião da 26ª edição 
do Ciclo de Debates com Agen-
tes Políticos e Dirigentes Muni-
cipais. Página A3

Dimas Ramalho, 
presidente do 

Tribunal de Contas 
do Estado de São 

Paulo (TCESP)

A construção será por meio do Programa 
Qualivida, com investimento de R$ 835 mil.                                            Página A4

Saidinha: 61 presos 
não retornam
à penitenciária
No Centro de Ressocialização Feminina, 
todas retornaram na segunda-feira, 
dentro do prazo estabelecido.                      Página A5

Unidade básica de saúde 
começa a ser construída

à  VALENTIM GENTIL

à  REGIÃO
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Proteção de dados pessoais 
é dever constitucional 
do Poder Público

l  Por DIMAS RAmAlHO
Presidente do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo

artigo

Em tempos de avanço 
da internet aliado à 
pandemia instalada 
(ainda não superada), 

a proteção de dados pessoais 
se consolida no Brasil como di-
reito e garantia fundamental, 
primeiramente em virtude de 
seu reconhecimento pelo STF, 
no julgamento da ADI nº 6.393, 
e após, com a alteração recen-
te da Constituição Federal (art. 
5º, inc. lXXIX), por meio de sua 
Emenda nº 115/22.

A importância dessa con-
quista é notória e amplamente 
divulgada. Entretanto, após 
sua positivação e encontrando-
se vigente a lei obrigando ao 
seu estrito cumprimento (lei 
Federal nº 13.709/18, lGPD), 
a preocupação para que haja 
um adequado tratamento dos 
dados pessoais pelo Poder Pú-
blico acarreta a necessidade de 
ampliação das matrizes objeto 

de verificação pelo controle ex-
terno dos Tribunais de Contas.

Por óbvio, em razão da com-
petência exclusiva e indele-
gável da União definida pelo 
constituinte derivado, os ju-
risdicionados das respectivas 
Cortes de Contas não neces-
sitam de grande empenho à 
elaboração de normativas, tão 
somente obedecer às disposi-
ções definidas pela referida lei 
e pelos regulamentos e proce-
dimentos editados pela Auto-
ridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD).

Recentemente, em janeiro 
de 2022, foi atualizado o Guia 
Orientativo sobre Tratamento 
de Dados Pessoais pelo Poder 
Público, para auxiliar as enti-
dades e órgãos da Administra-
ção Pública nas atividades de 
adequação e implementação 
da lGPD.

Essa tarefa, no entanto, não 

é nada simples, uma vez que 
exige a realização de vários 
procedimentos meticulosos e 
árduos, a começar, a título de 
exemplo, pela capacitação de 
pessoas para atuarem como 
encarregados, mapeamento 
das informações tratadas, ade-
quação de editais de licitações 
e ajustes das publicações dos 
atos oficiais, bem como dos sis-
temas envolvendo tecnologia 
da informação.

Outrossim, tal empreitada de-
manda que haja observância 
simultânea a outras normas, 
como a lei do Habeas Data, a 
lei de Acesso à Informação e, 
se houver, as leis de processo 
administrativo do respecti-
vo ente (ex. no Estado de São 
Paulo, lei nº 10.177/98), o que 
aparentemente gera pontos de 
tensão, mas que, ao final, de-
vem convergir num equilíbrio 
entre normas.

Diante disso, há que prevale-
cer, num primeiro momento, o 
caráter pedagógico e orienta-
tivo dos Tribunais de Contas, 
levando em consideração to-
das essas variáveis, inclusive 
as macroambientais, em suas 
auditorias.

Por outro lado, o status cons-
titucional desse direito impõe 
ao controle externo exigir cele-
ridade na aplicação efetiva da 
lGPD e observância principio-
lógica de proteção de seus titu-
lares, motivo pelo qual o rigor 
é devido nos casos em que há 
violação patente da lei, princi-
palmente nos vazamentos de 
informações e tratamento de 
dados pessoais fora das hipó-
teses finalísticas previstas na 
legislação (arts. 23/30).

Por fim, o Estado, em senti-
do amplo, tem o dever de zelar 
pela proteção dos cadastros de 
pessoas naturais custodiados 

pela administração pública 
e, em razão e por ocasião das 
eleições, não deve fazer uso 
indevido dessas informações, 
por ser prática vedada, nos ter-
mos da lei Eleitoral (vide Guia 
Orientativo de Aplicação da lei 
Geral de Proteção de Dados 
Pessoais por agentes de tra-
tamento no contesto eleitoral, 
editado pelo TSE em conjunto 
com a ANPD).

Portanto, alçada a direito fun-
damental por sua relevância, 
a proteção de dados pessoais 
atualmente se tornou objeto de 
cumprimento pelos próprios 
Tribunais de Contas, via pro-
cessos internos de adequação, 
e também se mostra obrigató-
ria no exercício da competência 
constitucional desses órgãos 
de controle da administração 
pública, o que significa a inclu-
são do tema nas atividades de 
fiscalização.
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à  FERNANDÓPOLIS

Prova do Processo 
Seletivo de professor 
será neste domingo
Contratação temporária será para as 
disciplinas de Arte, Inglês e Educação Especial

Foram abertas na 
última semana 
de maio as ins-
crições do pro-

cesso seletivo que visa a 
contratação temporária 
de professores de Educa-

ção Básica II, para as dis-
ciplinas de Arte, Inglês e 
Educação Especial.

No total, 117 pessoas 
foram inscritas e farão a 
prova escrita no próximo 
domingo, dia 26, às 09h, 
na escola Ivonete Amaral 
da Silva Rosa. O candida-

to deverá comparecer ao 
local com antecedência 
mínima de trinta minutos, 
munido de RG; Carteira 
de Órgão ou Conselho de 
Classe; Carteira de Traba-
lho e Certificado militar 
(para homens) e Carteira 
Nacional de Habilitação.

O gabarito preliminar 
da prova será divulgado 
na segunda-feira, 27, no 
órgão oficial do municí-
pio e disponibilizado no 
site da Prefeitura muni-
cipal de Fernandópolis 
www.fernandopolis.sp.
gov.br.

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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à  ENCONTRO

Ciclo de Debates do TCESP reunirá 
gestores de 92 cidades das regiões
de Rio Preto e Fernandópolis
O encontro ocorrerá no Teatro Paulo 
moura, em São José do Rio Preto

Prefeitos, Verea-
dores, lideranças 
políticas, Secretá-
rios municipais, 

gestores e servidores pú-
blicos de 92 municípios 
jurisdicionados do Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo (TCESP), das 
regiões administrativas 
de São José do Rio Preto e 
Fernandópolis, participam 
na sexta-feira (24/6), às 
10h00, da penúltima reu-
nião da 26ª edição do Ciclo 
de Debates com Agentes 
Políticos e Dirigentes mu-
nicipais.

Realizado ininterrup-
tamente ao longo de 26 
anos, o encontro ocorrerá 
no Teatro Paulo moura, em 
São José do Rio Preto. A 
reunião tem como foco o 
novo modelo de fiscalização 
da Corte, bem como orien-
tar os gestores públicos 

sobre temas relacionados 
à Nova lei de licitações 
e Contratos Administra-
tivos, ao Terceiro Setor e 
à lei Geral de Proteção 
de Dados (lGPD), entre 
outros.

Os debates contarão 
com a presença de Con-
selheiros do Tribunal e de 
Auditores; de membros do 
ministério Público de Con-
tas (mPC) junto ao TCESP; 
e de servidores do órgão 
de controle externo, que 
esclarecerão as dúvidas 
mais recorrentes por parte 
dos jurisdicionados.

As atividades do Ciclo de 
Debates são organizadas 
pela Secretaria-Diretoria 
Geral (SDG) e pelos Depar-
tamentos de Supervisão 
da Fiscalização (DSFs) em 
conjunto com as Unida-
des Regionais do TCE no 
Estado. As informações 
completas estão disponí-
veis no infosite do 26º Ciclo 

de Debates com Agentes 
Políticos e Dirigentes mu-
nicipais pelo link https://
bit.ly/3q4Rrqr.

SERvIÇO
l 26º Ciclo de Debates 

com Agentes Políticos 
e Dirigentes Municipais

l Data: 24 de junho (sexta-
feira)

l Horário: 10h00
l Local: Teatro Paulo moura, 

Av. Duque de Caxias nº 
3.900, Jardim dos Seixas, 
São José do Rio Preto

l Municípios participan-
tes: Adolfo, Altair, Álva-
res Florence, Américo 
de Campos, Aparecida 
D’Oeste, Aspásia, Bady 
Bassitt, Bálsamo, Barre-
tos, Cajobi, Cardoso, Ca-
tanduva, Catiguá, Cedral, 
Colômbia, Cosmorama, 
Dirce Reis, Dolcinópolis, 
Elisiário, Embaúba, Es-
trela d’Oeste, Fernandó-
polis, Guapiaçu, Guaraci, 
Guarani d’Oeste, Ibirá, 

Dimas Ramalho, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)

Icem, Indiaporã, Ipiguá, 
Irapuã, Jaci, Jales, José 
Bonifácio, macaubal, ma-
cedônia, marapoama, 
marinópolis, mendonça, 
meridiano, mesópolis, 
mira Estrela, mirassol, 
mirassolândia, monte 
Aprazível, Neves Paulis-
ta, Nipoã, Nova Aliança, 
Nova Canaã Paulista, 
Nova Granada, Novais, 

Olímpia, Onda Verde, 
Orindiuva, Ouroeste, Pa-
lestina, Palmeira D’Oeste, 
Paranapuã, Parisi, Paulo 
de Faria, Pedranópolis, 
Poloni, Pontalinda, Pontes 
Gestal, Populina, Potiren-
daba, Riolândia, Rubinéia, 
Sales, Santa Albertina, 
Santa Clara d’Oeste, San-
ta Fé do Sul, Santa Rita 
d’Oeste, Santa Salete, 

Santana da Ponte Pensa, 
São Francisco, São João 
das Duas Pontes, São 
João de Iracema, São José 
do Rio Preto, Sebastianó-
polis do Sul, Severínia, 
Tabapuã, Tanabi, Três 
Fronteiras, Turmalina, 
Ubarana, Uchoa, União 
Paulista, Urânia, Urupês, 
Valentim Gentil, Vitória 
Brasil e Votuporanga.

 Da REDAçÃO

contato@oextra.net

à  EDUCAçÃO

Lei que permite a renegociação
de dívidas do Fies é sancionada
Redução pode chegar a 99% do valor, dependendo do caso

 Da REDAçÃO

contato@oextra.net

O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou, com 
veto, a lei que permite 
a renegociação de dívi-
das do Programa de Fi-
nanciamento Estudan-
til (Fies). Publicada no 
Diário Oficial da União 
desta quarta-feira (22), 
a lei 14.375/22 beneficia 
os alunos que aderiram 
ao Fies até o segundo 
semestre de 2017.

Criado em 1999, o fundo 
foi instituído com o objetivo 
de financiar as mensalida-
des cobradas por institui-
ções de ensino superior 
privadas para cursos de 
graduação de seus estu-
dantes. Os valores dessas 
mensalidades são pagos, 

posteriormente e em par-
celas, pelos estudantes 
beneficiados.

Com a sanção da lei, 
descontos de até 77% do 
valor da dívida poderão 
ser concedidos a estudan-
tes com débitos vencidos 
e não pagos há mais de 
360 dias (na data de 30 de 
dezembro de 2021).

Já aos alunos inscritos no 
CadÚnico, ou que tenham 
sido beneficiários do auxí-
lio emergencial em 2021, 
com débitos vencidos e 
não pagos há mais de 360 
dias, poderá ser concedido 
desconto de “até 99% do 
valor consolidado da dívi-
da, inclusive principal, por 
meio da liquidação integral 
do saldo devedor”, deta-
lha a Secretaria-Geral da 

Presidência da República.
A adesão à renegociação 

de dívidas do Fies deve 
ser feita por meio de ca-
nais de atendimento a se-
rem disponibilizados por 
agentes financeiros, como 

Caixa e Banco do Brasil.
O Fies é também uma 

ferramenta que possibili-
ta, ao poder público, fazer 
avaliações de instituições 
de ensino e de seus cursos 
de graduação.

vETO
O texto da lei encaminha-

da para a sanção presiden-
cial instituía o Programa 
Especial de Regularização 
Tributária para Santas Ca-
sas, hospitais e entidades 
beneficentes que atuam 
na área da saúde, de forma 
a permitir também o refi-
nanciamento de débitos 
de natureza tributária e 
não tributária vencidos 
até 30 de abril de 2022.

No entanto, após “ma-
nifestação das pastas mi-
nisteriais competentes”, 
o governo vetou o disposi-
tivo que estabelecia que 
os descontos em dívidas 
concedidos com base no 
Programa Especial de Re-
gularização Tributária (Pert) 
“não seriam computados” 

na apuração da base de 
cálculo do imposto sobre 
a renda; da Contribuição 
Social sobre o lucro lí-
quido (CSll); da contri-
buição para os Programas 
de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PIS/
Pasep) e da Contribuição 
para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins).

Na avaliação da secreta-
ria, “a medida incorreria 
em vício de inconstitucio-
nalidade e contrariaria o 
interesse público, uma 
vez que a instituição do 
benefício fiscal implicaria 
em renúncia de receita”.

Fonte: agenciabrasil.
ebc.com.br
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 Da REDAçÃO

contato@oextra.net

à  OBRAS

à  TRATAMENTO

Unidade básica de saúde começa a 
ser construída em Valentim Gentil

Governador lança programa AME
Oncologia e amplia rede estadual de
combate ao câncer

A construção será por meio 
do Programa Qualivida, com 
investimento de R$ 835 mil

Cinco ambulatórios passam a oferecer sessões de quimioterapia; demais 
unidades também vão prestar atendimentos contra câncer de pele e intestino

Com o objetivo 
de oferecer 
mais qualida-
de e humani-

zação nos atendimentos 
médicos, Valentim Gentil 
ganhará em breve mais 
uma unidade básica de 
saúde. As obras tive-
ram início e o local terá 
280,33 m².

Instalada no Jardim 
Barreto – SP, o espaço 
conta com recursos do 
Deputado Estadual e 
Presidente da Assem-
bleia legislativa, Car-
lão Pignatari. A cons-

trução será por meio 
do Programa Qualivida, 
com investimento de R$ 
835 mil.

“mais uma grande no-
tícia para a nossa popu-
lação. Agradecemos ao 
Carlão po sempre olhar 
com atenção e carinhos 
para as necessidades 
de Valentim Gentil. A 
nova unidade vai for-
talecer a nossa rede 
municipal de saúde e 
garantirá que a nossa 
população tenha aten-
dimento de ótima quali-
dade e socorro próximo 
de casa”, disse o Prefei-
to Adilson Segura.

O governador Rodri-
go Garcia lançou nesta 
quarta-feira (22) o pro-
grama AmE Oncologia, 
que vai oferecer diagnós-
tico e tratamento contra 
o câncer nos AmEs (Am-
bulatórios médicos de 
Especialidades). As uni-
dades ganham em com-
plexidade e vão prestar 
atendimento com exa-
mes, consultas, cirurgias 
e sessões de quimiotera-
pia.

“Estamos transforman-
do 61 AmEs que vão aju-
dar a população de São 
Paulo a enfrentar o cân-
cer. O AmE é um projeto 
de sucesso, que atende 
milhões de pessoas to-
dos os anos e que agora 
também passa a ofere-

cer um novo tratamento 
e um novo atendimento, 
que é o de combate ao 
câncer. Vamos começar 
com cinco AmEs no Es-
tado fazendo também a 
quimioterapia e o con-
junto dos outros AmEs 
com consultas, exames, 
diagnósticos e cirurgias”, 
disse Rodrigo Garcia. 

O anúncio foi feito no 
AmE Barradas, unidade 
de referência na zona sul 
da capital e que já presta 
atendimento a pacientes 
com câncer de pele e de 
intestino. Os AmEs de 
Taubaté, Itapetininga, 
Santo André, Dracena e 
mogi das Cruzes serão as 
primeiras unidades com 
atendimento integral, 
ofertando mais de 20 mil 
sessões de quimioterapia 
por ano.

Serão mais de 3,2 mil 
novos pacientes por ano. 
As duas primeiras unida-
des, em Taubaté e Itape-
tininga, passam a prestar 
os novos tratamentos já 
na próxima semana. As 
cinco unidades AmE 
passam a integrar a Rebe 
Camargo de Combate 
ao Câncer e vão oferecer 
assistência mais próxi-
ma do paciente, que não 
precisará mais se deslo-
car para outras cidades 
para receber atendimen-
to. Pacientes da região de 
Itapetinga, por exemplo, 
que antes precisavam ir 
até Sorocaba, agora pas-
sarão a contar com ses-
sões de quimioterapia no 
AmE local.

Além das vantagens 
assistenciais, o AmE 
Oncologia otimiza os re-

cursos do Governo do Es-
tado. A instalação destas 
unidades terá um inves-
timento 80% menor que a 
implantação de um novo 
hospital para este fim, já 
que potencializam a es-
trutura existente na rede 
de ambulatórios.

O programa também 
vai oferecer assistência 
contra o câncer de pele 
e de intestino em outras 
unidades de todas as re-
giões do estado. 

A previsão é que 61 
ambulatórios passem 
a prestar atendimento 
com consultas, exames, 
biópsias e cirurgias 
contra o câncer de pele. 
As unidades terão uma 
agenda exclusiva para o 
tratamento oncológico, 
com prazo reduzido de 
90 para 45 dias. Os pa-

cientes serão encami-
nhados pelos municípios 
com um protocolo espe-
cial para o tratamento da 
doença. 

Já com relação ao cân-
cer de intestino, o tempo 
de diagnóstico deve cair 
de 90 para 30 dias com 
a oferta de colonosco-
pia nos AmEs. O câncer 
de colón e reto é o que 
possui a segunda maior 
incidência no estado. A 
agilidade no diagnóstico 
é fundamental para um 

tratamento mais eficaz 
e com maior chance de 
cura. A agenda exclusiva 
para o câncer de intesti-
no será ofertada em 39 
AmEs. 

O investimento do Go-
verno do Estado nesta 
primeira fase do pro-
grama, que poderá ter o 
atendimento em quimio-
terapia estendido para 
outras unidades, é de R$ 
4,5 milhões, com custeio 
anual previsto de R$ 50 
milhões.
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Rodrigo Garcia, governador do Estado de São Paulo



A5 | Policial | QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022  

à  FORAGIDOS

à  PREVENTIVA

Dos 1,7 mil detentos 
liberados do Cen-
tro de Progressão 
Penitenciária (CPP) 

Dr. Javert de Andrade, de Rio 
Preto, para saída temporária, 
61 não retornaram. O levanta-
mento foi divulgado de desta 
terça-feira, 21, pela Justiça.

No dia 13 de junho, a Justiça 
liberou 1.730 presos para fica-
rem em liberdade provisória 
até segunda-feira, 20, duran-
te o processo de reintegração 
social. Deste total, apenas 163 
foram monitorados em tempo 

real por tornozeleiras eletrôni-
cas.

Ao receber o direito à saída 
temporária, o preso deve for-
necer um endereço da casa do 
familiar onde irá ficar nos dias 
de liberdade e não pode sair 
de lá no período noturno e nem 
frequentar locais com venda de 
bebidas alcoólicas.

Por lei, os detentos benefi-
ciados tinham até as 16h de 
segunda-feira, para retornar 
às unidades prisionais. Por 
orientação da Secretaria de 
Administração Penitenciária 
(SAP), o levantamento de quan-
tos voltaram foi feito após as 

10h de terça-feira, 21, tempo 
necessário para receber infor-
mações sobre a reapresentação 
de detentos em outras prisões 
– isso ocorre quando o detento 
não tem dinheiro para voltar à 
cidade onde cumpre pena.

MAIS “FUGAS”
Na região, outros quatro de-

tentos de “saidinha” não retor-
naram às unidades prisionais, 
dois da Penitenciária e dois do 
Centro de Detenção Provisória 
(CDP) de Riolândia. No Centro 
de Ressocialização Feminina 
(CRF) de Rio Preto, todas re-
tornaram na segunda-feira, 20, 
dentro do prazo estabelecido.

O ex-ministro da Educação 
milton Ribeiro foi preso preven-
tivamente, nesta quarta-feira, 
22, em Santos. O mandado foi 
expedido no âmbito de uma 
operação da Polícia Federal 
(PF) deflagrada nesta quarta.

De acordo com a PF, a ope-
ração “Acesso Pago” tem o 
objetivo de investigar a prá-
tica de tráfico de influência e 
corrupção para a liberação de 
recursos públicos do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), vinculado ao 
ministério da Educação (mEC).

O mandado de prisão pre-
ventiva expedido contra mil-
ton Ribeiro cita os crimes de 
corrupção passiva, prevarica-
ção, advocacia administrativa 
e tráfico de influência.

O juiz federal Renato Borelli 
determinou que o ex-ministro 
seja levado para a Superinten-
dência da Polícia Federal em 
Brasília, e que a audiência de 
custódia seja realizada ainda 
nesta quarta, 22, durante a 
tarde.

Além do mandado contra o 
ministro, estão sendo cumpri-
dos 13 mandados de busca e 
apreensão e outros quatro man-

dados de prisão, distribuídos 
pelos estados de Goiás, São 
Paulo, Pará e Distrito Federal. 
Além disso, há medidas cau-
telares, como a proibição de 
contatos entre investigados e 
envolvidos.

“O crime de tráfico de influ-
ência está previsto no artigo 
332 do Código Penal, com pena 
prevista de 2 a 5 anos de reclu-
são. São investigados também 
fatos tipificados como crime de 
corrupção passiva (2 a 12 anos 
de reclusão), prevaricação (3 
meses a 1 ano de detenção) e 
advocacia administrativa (1 a 
3 meses), todos previstos no 
Código Penal”, informou a PF.

“A investigação iniciou-se 
com a autorização do STF em 
razão do foro privilegiado de 
um dos investigados”, infor-
mou a PF em nota.

Os policiais basearam a in-
vestigação em documentos, 
depoimentos e no “relatório fi-
nal da investigação preliminar 
sumária” da Controladoria-Ge-
ral da União (CGU).

“Foram identificados possí-
veis indícios de prática crimi-
nosa para a liberação das ver-
bas públicas”, afirma a PF.

Fonte: www.cnnbrasil.com.br

Ex-ministro 
Milton Ribeiro 
é preso em 
operação da
Polícia Federal
mandado de prisão preventiva foi 
expedido na operação “Acesso Pago”,
que investiga a prática de tráfico de 
influência e corrupção para a liberação 
de recursos públicos do FNDE

‘Saidinha’: 61 presos 
não retornam à 
penitenciária da região
No Centro de Ressocialização Feminina, todas retornaram
na segunda-feira, dentro do prazo estabelecido
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O mandado foi expedido no âmbito de uma operação
da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta quarta

MIX COMPLETO DE
MARCAS E MODELOS
• Vendas • Instalação
• Manutenção preventiva
• Peças e acessórios

(17) 3442-2011  Peça seu orçamento
Av. Líbero de Almeida Silvares, 2915 - Bairro Coester
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19° Festa Julina
de Mira Estrela
será realizada nos 
dias 8 e 9 de julho
Evento contará com a participação das
duplas Silas e Stella e mercury e Camargo

Nos dias 8 e 9 de ju-
lho, às 19h, mira 
Estrela realizará 
na praça pública a 

tradicional Festa Julina para 
a alegria de toda a população 

local e visitantes. Na sexta-
feira, a animação do evento 
contará com a participação 
da dupla Silas e Stella. Já no 
sábado, a dupla a se apresen-
tar será mercury e Camargo. 
Além disso, a noite será rega-
da de muitas comidas, bebi-

das, danças típicas e barraca 
de jogos.

O evento possui participa-
ção Cemei, EmEI, EmEF, E. E. 
Castrequini, UBS, Fundo Social 
de Solidariedade, CRAS, C.C.I, 
Projetos Sociais, Comunidade, 
Prefeitura e Câmara municipal.
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à  FESTA

Ouroeste promove Arraiá da 3ª Idade
Evento teve como objetivo oferecer momentos de lazer, mantendo a cultura da época

A Secretaria da Promoção e 
Ação Social, por meio da Prefei-
tura de Ouroeste, promoveu na 
segunda-feira, dia 20, no Cen-
tro de Convivência de Idosos – 
CCI , a tradicional festa junina, 
que este ano ganhou o tema de 
“Arraiá da 3ª idade.

A festa foi animada com 
dança de quadrilha, distri-
buição de brindes e comidas 
típicas. Participaram do “Ar-
raiá” o Prefeito Dr. Alex Saka-
ta, a Secretária da Promoção 
e Ação Social Thainara Dias, 
o vice-prefeito Dr. Júlio San-
tos, o Presidente da Câmara 
João Romeira, os vereadores: 
Angélica do Tutão, Denilson 
Rodrigues, Gisele Pinhel e 
marcos Bueno, além do  grupo 
da melhor idade de Ouroeste, 

do Distrito de Arabá e convi-
dados. 

De acordo com a Secretária 
da Promoção e Ação Social 
Thainara Dias a festa junina 
teve como objetivo oferecer 
momentos de lazer, manten-
do a cultura da época, além de 
proporcionar uma grande con-
fraternização entre os grupos. 
Nesta edição do Arraiá da 3ª 
Idade, o que mais impressio-
nou os idosos foi a decoração, 
além da organização e varieda-
de das comidas típicas.

Para as coordenadoras do CCI 
de Ouroeste Rita Delaide Jun-
queira e Célia dos Santos do 
Centro Social da 3° Idade de Ara-
bá, todos os detalhes foi pensa-
do com muito carinho e ganhou 
o apoio da administração para 
manter uma importante tradi-
ção, a festa junina da 3ª idade.
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O CRAvO E A ROSA
Quinta-feira, 14h45

Petruchio está com 
pneumonia, e Catarina 
sente-se culpada. Hei-
tor corteja Candoca. Hil-
degard está decidida a 
descobrir porque Fábio 
não fala. Dalva concorda 
em dar um prazo para 
Serafim quitar os alu-
guéis atrasados desde 
que ele siga Celso. Cel-
so e Candoca discutem. 
marcela pede ajuda a 
Heitor para desmorali-
zar Januário. Em troca, 
promete fazer Bianca 
casar-se com ele. Joa-
na se oferece para aju-
dar Catarina. Calixto 
avisa que a situação fi-
nanceira da fazenda é 
péssima.

CARA E CORAGEM
Quinta-feira, 19h15

Anita apaga diversas fo-
tos de Clarice com Sa-
muel. Regina manda Ân-
gelo sumir com Samuel 
do Rio. Renan muda a 
ordem das apresenta-
ções, e lou fica insegu-
ra. Ângelo avisa a Regi-
na que sua mãe, Dagmar, 
não está bem de saúde. 
Ela não se importa com 
a notícia. Danilo tenta 
convencer Vini a colo-
car leonardo na presi-
dência da SG. Joca se 
desespera ao saber que 
Nadir pretende ir à apre-
sentação de Pat com lou 
na companhia de dança. 
Olívia dá um ultimato em 
Joca. A apresentação de 
lou e Pat no leilão é um 
sucesso. Jarbas avisa a 
Ítalo que Paulo e marce-
la estão empenhados no 
caso de Clarice. 

ALéM DA ILUSÃO
Quinta-feira, 18h00

leopoldo despista Fran-
cisco e consegue fugir 
com a ajuda de amigos. 
letícia confessa a lo-
renzo que está confusa 
com seus sentimentos 
e pede um tempo. Dani-
lo Dantas revela a Eugê-
nio que nunca teve um 
caso com Dirce e que 
ele caiu em um golpe 
de Úrsula. Bento conse-
gue mover suas pernas e 
acredita que conseguirá 
voltar para o Brasil. Ci-
priano arma um escân-
dalo no cassino e retira 
Emília do local. matias 
questiona a ausência de 
Violeta, que viajou com 
Eugênio. Heloísa sente 
enjoos. Olívia revela a 
leônidas que foi adota-
da. Sueli e Joaquim ar-
mam contra Rafael na 
presença de Isadora.

CARINHA DE ANJO
Quinta-feira, 20h30

Haydee diz para Peixo-
to que Flávio sabe fazer 
as coisas sem deixar ne-
nhuma pista, mas que 
essa nova Haydee vai 
virar o jogo. leonardo 
vai até a casa de Flávio 
e diz que está ansioso 
para saber como Cecí-
lia reagiu ao golpe. Gus-
tavo diz para Cristóvão 
que jamais trairia Ce-
cília e que essas fotos 
devem ser montagem 
e uma armação. Cris-
tóvão diz que Gusta-
vo errou ao não comen-
tar sobre a modelo que 
derramou café nele ter 
ido no hotel para pedir 
desculpa. O advogado 
diz ainda para Gusta-
vo ir para casa, pois ele 
não vai deixá-lo conver-
sar com Cecília, que es-
tá muito abalada. 

CHAMAS DA vIDA
Quinta-feira, 15h15

Pedro fala para Vilma que 
vai encontrar provas pa-
ra incriminá-la. Ivonete 
conta para Tomás que es-
tá grávida de Pedro. Arle-
te fala para Carolina que 
vai assumir o posto da 
presidência da fábrica e 
pedir o afastamento da 
Vilma. Tomás sofre por 
saber que Ivonete está 
grávida de Pedro. manu 
fala para Diego que sua 
mãe a proibiu de ir ao en-
terro de seu pai. Antônio 
pede a Roseclair para ti-
ra-lo da cadeia. Vilma fala 
para lourdes que ela será 
a sua secretária. Beatriz 
fala para Antônio que vai 
pedir ajuda a Pedro. lipe 
marca um encontro com 
a Vivi na Reserva. Vivi fa-
la para lipe que tem nojo 
dele. Demoro tenta se sol-
tar das correntes. 

PANTANAL
Quinta-feira, 21h00

Juma avisa a Jove que 
não vai mais se casar com 
ele. Tibério fica apreensi-
vo com o interesse de Jo-
sé lucas por Juma. José 
leôncio apoia a decisão 
de Jove de não procurar 
por Juma. José lucas diz 
a Trindade que Juma será 
dele. Tenório avisa a Guta 
que, se José leôncio não 
pedir a mão da filha em 
nome de Tadeu, não ha-
verá casamento. Irma pe-
de a Jove para convencer 
mariana a morar no Pan-
tanal. José leôncio e Fi-
ló deixam claro para Te-
nório que não concordam 
com o namoro de Tadeu 
com Guta. Irma comen-
ta com mariana sobre as 
mudanças de Jove. Alci-
des diz a Tadeu que ele 
não deveria brigar com 
José leôncio por Guta. 

Resumo de Novelas

ÁRIES
Tente de-
monstrar 
abertura ao 

diálogo, pois Vênus se 
encaminha para o se-
tor comunicativo. Aflo-
re sua determinação 
com lua e marte em seu 
signo, o que lhe ajuda a 
atingir metas. A agressi-
vidade pode levar a con-
flitos, já que a referida 
dupla entra em tensão 
com Plutão.

TOURO
Procure não 
subestimar 
sua criativi-

dade, pois ela pode aju-
dar você, já que Vênus 
segue para a casa mate-
rial. lua e marte juntos 
na área de crise tendem 
a dar certa urgência em 
resolver os desafios, fa-
zendo-lhe agir de modo 
precipitado. Busque ser 
decidida, mas sem ser 
imprudente.

GêMEOS
É preciso 
exercitar a 
diplomacia, 

especialmente na ges-
tão das demandas cole-
tivas. Tente resgatar a 
sensibilidade e a empa-
tia, pois Vênus se des-
loca rumo ao seu sig-
no. Conflitos em grupo 
tendem a aparecer em 
meio à agressividade 
que aflora com o en-
contro entre lua, mar-
te e Plutão.

CâNCER 
É preciso 
manter dis-
crição emo-

tiva, pois Vênus segue 
para a área de crise. 
Ações em conjunto ten-
dem a ser produtivas 
com lua e marte no se-
tor do trabalho. Busque 
ser flexível diante das 
diferenças e controlar 
a agressividade, visto 
que Plutão tensionado 
aponta atritos com cica-
trizes profundas.

LEÃO
A saúde 
tende a ficar 
abalada em 

meio ao estresse. Ten-
te se cuidar. Procure dar 
valor ao apoio emotivo 
do entorno, pois Vênus 
adentra o setor de ami-
zades. É preciso contro-
lar seus instintos e se 
concentrar nas priorida-
des com lua e marte no 
setor espiritual e tensio-
nados a Plutão. 

vIRGEM
Busque so-
mar esfor-
ços com 

seus pares, já que Vê-
nus ingressa no setor do 
trabalho. Um forte ins-
tinto pode lhe fazer agir 
na defesa dos seus in-
teresses. Tente consi-
derar o impacto de suas 
ações no entorno, pois 
lua e marte se encon-
tram no setor íntimo e 
entram em conflito com 
Plutão.

LIBRA
Tente não se 
deixar inti-
midar, pois 

o ingresso de Vênus no 
setor espiritual deman-
da inteligência emoti-
va. Seu equilíbrio pode 
ser testado ao lidar com 
pessoas que se opõem 
aos seus interesses, já 
que lua e marte no se-
tor de relacionamentos 
entram em conflito com 
Plutão.

ESCORPIÃO 
P r o c u r e 
evitar as-
sumir uma 

postura centralizado-
ra e imediatista, valori-
zando o apoio emotivo 
do círculo de confian-
ça. lua e marte se en-
contram na área de 
saúde e entram em 
conflito com Plutão, 
podendo alertar sobre 
o risco de esgotamen-
to nervoso no enfrenta-
mento dos obstáculos. 

SAGITÁRIO
É preciso 
evitar correr 
riscos, bus-

cando cultivar a compa-
nhia dos entes queridos, 
pois Vênus adentra o se-
tor de relacionamentos. 
A busca por divertimen-
to tende a marcar sua 
postura com lua e mar-
te juntos. Por isso, cui-
dado com prazeres fu-
gazes para não afetar as 
finanças ou sua integri-
dade física.

CAPRICóRNIO
A criativi-
dade pode-
rá lhe aju-

dar, visto que Vênus 
se direciona para o se-
tor das rotinas. As res-
ponsabilidades familia-
res tendem a lhe abalar 
e gerar cansaço, confor-
me aponta o encontro 
lua-marte e a tensão de 
ambos com Plutão. Pro-
cure cultivar serenida-
de e se estruturar an-
tes de agir. 

AqUÁRIO
Tente mo-
tivar seus 
pares e 

busque deixar a convi-
vência melhor, pois Vê-
nus segue para o setor 
social. lua e marte se 
encontram na área co-
municativa, podendo 
lhe deixar mais direta 
e incisiva no discurso, o 
que demanda cuidado 
para não parecer auto-
ritária e arrogante.

PEIXES
Busque res-
gatar o afe-
to e a cum-

plicidade, visto que 
Vênus segue para a 
área familiar. Disputas 
territoriais tendem a 
prejudicar as relações, 
pois lua e marte se en-
contram no setor mate-
rial e entram em con-
flito com Plutão no de 
amizades. Procure não 
deixar que a competiti-
vidade lhe afete. 

Horóscopo
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Fernandópolis 

SUA OBRA
MERECE O
MELHOR
A maior variedade de 
acabamentos e condições 
especiais de pagamento você 
encontra aqui.

Fernandópolis: (17) 3465-9399         (17) 99791-5030
Av. Carlos Barozzi, 982 – Brasilândia
Ouroeste: (17) 3843-1315 - Av. dos Bandeirantes, 1995

social
Atriz Marilu Bueno 
morre aos 82 anos após 
ficar um mês internada
Ela estava internada desde 27 de maio no Hospital miguel Couto

celebridades

Marilu Bueno como Dulce na novela Salve-se Quem Puder (2020)

marilu Bue-
no morreu 
aos 82 anos 
nesta quar-

ta-feira (22). A atriz com 
passagem marcante pela 
Globo estava internada 
desde 27 de maio no Hos-
pital miguel Couto, no Rio 
de Janeiro, onde fez uma 
cirurgia no abdômen. Com 
mais de 60 anos de carrei-
ra, a carioca colecionou 
personagens na televisão 
e no teatro. A causa da 
morte não foi informada.

“A direção do Hospital 
municipal miguel Couto 
lamenta informar que 
a paciente maria luiza 
Bueno, conhecida como 
marilu Bueno, faleceu na 
tarde desta quarta-feira, 
22 de junho. Ela estava 
internada na unidade 
desde o final de maio e 
vinha recebendo todos os 
cuidados indicados para 
o quadro”, informou o 
Hospital municipal mi-
guel Couto.

Em maio, marilu entrou 
na unidade hospitalar, 
mas o motivo da inter-
nação não foi divulgado. 
Em 17 de junho, a SmS 
informou à imprensa que 
a atriz passou por uma ci-
rurgia no abdômen e que 
seu estado de saúde tinha 
piorado. Por isso, ela foi 
sedada e usava um res-
pirador na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) do 
hospital.

Fonte: noticiasdatv.
uol.com.br

Parabéns e 
muitos anos 

de vida para a 
aniversariante 

Brenda 
Cardoso!

Bruno 
Duarte 
completa 
mais um 
ano de 
vida nesta 
semana. 
Parabéns!

Henrique Iarussi também está entre
os homenageados desta edição!
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