Empresa Jornalística Dasfolhas
Fundada em 9 de fevereiro de 1981

1
9
8
1

38

2
0
1
9

ANOS

Compromisso
com a informação
Ano XXLL - Araraquara e Região

| Quarta-feira, 22 de maio de 2019

Nº

10.053

|

www
.folhadacidadeararaquara.com.br
www.folhadacidadeararaquara.com.br

R$ 2,00

Araraquara é sede da terceira etapa
do Circuito Rúgbi Feminino
Ipem-SP realiza verificação
de radar nas rodovias
SP 321 e SP 261
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Nesta quarta-feira, 22
de maio, o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas
do Estado de São Paulo),
órgão do Governo do
Estado que tem como finalidade proteger o consumidor, irá verificar a
partir das 10h30 os radares localizados na Rodovia SP 321, km 390, em
Iacanga. Na sequência,
será feita a verificação na

Rodovia SP 261, km 168,
em Boracéia.
Diariamente, o IpemSP verifica os radares
de velocidade em todo
o Estado de São Paulo.
Conforme a Portaria
Inmetro 544/2014, é
obrigatória a aferição
uma vez por ano ou
toda vez que o equipamento passar por reparo. NESTA EDIÇÃO

Basquete da ABA
Fundesport enfrenta
São José dos Pinhais

LOCOMOTIVA LIDERA COMPETIÇÃO E CONTA COM APOIO DA TORCIDA LOCAL

Locomotiva Rúgbi luta para manter na liderança no Circuito Rugbi

Com queda no número de notificações,
dengário da Rua 5 segue com
atendimento até sexta-feira
ATENDIMENTO CONTINUARÁ SENDO FEITO DIARIAMENTE,
INCLUINDO SÁBADOS E DOMINGOS, DAS 7H ÀS 20H, NO POLO
INSTALADO NO CEAR, ALÉM DAS 3 UPAS E UNIDADES BÁSICAS
O Polo de Atendimento de Pacientes com
Suspeitas de Dengue,
conhecido popularmente como “dengário”, que funciona no
centro da cidade, na

Rua Voluntários da Pátria, a Rua 5, segue com
atendimento até esta
sexta-feira, dia 24 de
maio, às 20h.
Após essa data, o
atendimento continua-

Secretária da Saúde, Eliana Honain, e prefeito
Edinho visitam Posto de Atendimento para
diagnóstico e hidratação

Esportes Castello Branco, Gigantão, será às 20h,
contra São José dos Pinhais (PR), pela penúltima rodada do torneio,
com entrada gratuita.
NESTA EDIÇÃO

Fundista da Fundesport traz
bom resultado de Santos

TETÊ VIVIANI

A equipe adulta de basquete masculino da
ABA/Fundesport volta a
jogar pelo Campeonato
Brasileiro, nesta quintafeira (23), em Araraquara. O duelo no Ginásio de

Ciclismo da Fundesport inicia
temporada com títulos

ARQUIVO PESSOAL
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A atleta da Fundesport, Milena Mara Andrade, de 23 anos, comemora o bom resultado conquistado no domingo (19), em Santos,
durante a 34ª Corrida
Tribuna FM – Unilus,
de 10 km, em que par-

ticipou pela primeira
vez na carreira no pelotão de elite. Milena disputou a maior prova de
rua do Brasil entre as 14
melhores corredoras,
além da queniana vencedora da prova.
NESTA EDIÇÃO

rá sendo realizado diariamente, incluindo sábados e domingos, das
7h às 20h, no polo instalado na sede da Vigilância Epidemiológica,
no Cear, além das três
UPAs e unidades básicas de saúde.
De acordo com a secretária municipal interina de Saúde, Joice
Nogueira, a redução
das notificações de casos de dengue registrada nas últimas semanas
determinou o encerramento das atividades
dessa unidade no Centro, após três meses de
funcionamento.
NESTA EDIÇÃO

Equipe de ciclismo de Araraquara

A exemplo de 2018,
quando apresentou um
bom desempenho ao longo do ano, a equipe de ciclismo da Fundesport começa a temporada 2019
conquistando títulos.
Nas duas últimas etapas da Copa Média
Paulista de Ciclismo, a
3ª disputada em Iracemápolis, em abril, e a 4ª,
no último domingo
(19), em Rio das Pedras,
os araraquarenses obtiveram grandes resultados, segundo o treinador e também atleta da
equipe, João Mantovani. NESTA EDIÇÃO

A Locomotiva Rúgbi
Feminino Fundesport
abrirá a 3ª etapa do Circuito Paulista do Interior de Rúgbi neste domingo (26), às 9h, contra o Garra, no Centro
de Treinamento Olegário Tolói de Oliveira do
Parque Pinheirinho,
zona leste de Araraquara. A entrada é gratuita
Na sequência, a Locomotiva enfrentará o
Tucanas e o Wallis. No
período da tarde, serão
definidos os confrontos
diretos entre os melhores dos dois grupos.
NESTA EDIÇÃO

CNH:
indicação de
condutor
infrator pode
ser feita online
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Quem recebeu uma
multa por uma infração
que foi cometida por
outra pessoa que dirigia seu veículo não precisa enviar cartas ou
procurar uma unidade
do Detran.SP para informar o condutor. O
serviço pode ser feito
pela internet, desde junho de 2016.
A indicação de condutor deve ser feita pelo
proprietário sempre
que o veículo for conduzido por outra pessoa e
for registrada alguma
infração na ocasião. Isso
permite que a pontuação seja atribuída na
habilitação correta. Do
contrário, o dono do
veículo será considerado o responsável e receberá os pontos. Cabe
ressaltar que a multa é
sempre vinculada ao
cadastro do veículo e
cobrada do proprietário legal.

Prefeitura e
UFSCar
assinam
convênio para
elaboração de
Plano de
Mobilidade
Urbana
Trabalho visa ter diagnóstico dos padrões de
deslocamento da população nos mais diferentes meios de transporte,
além de identificar pontos críticos da circulação urbana e propor
adequações e melhorias
NESTA EDIÇÃO
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