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Aumento na tarifa gera reclamações 
no primeiro dia útil do transporte 

Usuários do transporte co-
letivo de Rio Preto criticaram 
o aumento da tarifa de ônibus 
nesta segunda-feira, 3, primei-
ro dia útil do serviço em 2022. 
O aumento passou a valer no 
sábado, dia 1, após os valores 
serem reajustados de acordo 
com o que prevê o contrato 
de concessão assinado pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
em 29 de novembro.

Os novos valores são R$ 
3,70 para pagamento no 
cartão e R$ 4,10 para o pa-
gamento em dinheiro. Para es-
tudantes o valor foi inalterado 
mantendo-se em R$ 1. 

O valor pago às empresas 
Circular Santa Luzia e Expresso 
Itamarati por passageiro trans-
portado é agora de R$ 4,80. 
A diferença é subsidiada pela 
Prefeitura todos os meses.

“Tudo aumenta, as contas 
não param de subir. Agora 
também vou gastar mais di-
nheiro para utilizar os ônibus”, 
afirma Miguel dos Santos Pe-
reira, de 29 anos.

“Acho que era possível 
segurar um pouco mais para 
aliviar o bolso. Quem pega 
ônibus é por necessidade. A 
pandemia ainda não terminou. 
As coisas ainda estão difíceis”, 
disse Mariana Silva, de 38 
anos.

O secretário de Trânsito, 
Amaury Hernandes, declarou 
em entrevista ao Dhoje Interior 
que o reajuste se deve ao fato 
de que desde 2020, ano da 
última correção, a Prefeitura 
vem subsidiando a passagem 
aos usuários.

“Em 2021, a prefeitura de 
Rio Preto subsidiou a tarifa 
técnica (de R$ 4,10 para R$ 
4,22), impedindo o repasse 
do valor para os usuários do 
sistema. A tarifa ao passageiro 
foi mantida em R$ 3,30 (no 
cartão) e R$ 3,50 (em dinhei-
ro), uma forma de minimizar os 
impactos da pandemia para os 
usuários do transporte coleti-
vo”, destacou Amaury.

Segundo o secretário, com 
o novo contrato em vigor existe 
a possibilidade de a cada três 
meses ser feita uma reavalia-
ção do número de passageiros 
transportados por quilômetro 
rodado. Com essa variável 

seria possível reduzir o valor da 
tarifa ou aumentar o número 
de linhas e itinerários.

“Deixo bem claro que é 
o reajuste da tarifa que está 
atendendo todos os insumos 
do transporte. O valor é obtido 
por uma fórmula de cálculo. 
No novo contrato mudamos 
a forma de calcular e vamos 
acompanhar a cada três me-
ses, fazendo reavaliações para 
monitorar o quilômetro rodado 
e passageiros transportados. 
Anteriormente não tinha essa 
possibilidade. Agora podemos 
realizar essas mudanças”, ga-
rante Amaury.

O secretário explica que a 
intenção é que o usuário pague 
a tarifa através do cartão, no 
valor mais barato de R$ 3,70. 
A intenção é evitar o troco pelo 
motorista, permitindo agilidade 
nas viagens e segurança em 
relação a roubos.

“A ideia que nós queremos 
é tirar o dinheiro da operação 
fazendo com que as pessoas 
migrem para o cartão. Elas vão 
pagar menos pela passagem 
e o motorista não vai precisar 
fazer o troco. Traz agilidade e 
segurança, não corre o risco de 
assaltos. Temos a bilhetagem 
eletrônica. Passa o cartão, 
valida a entrada e fica mais 
fácil, ganhamos em agilidade, 
rapidez e conforto. Quanto 
menos tempo fica no ônibus, 
consequentemente maior con-
forto aos usuários”, frisa.

Atualmente, a pasta de 
Trânsito projeta que todos os 
dias 68 mil pagantes utilizem 
os ônibus em Rio Preto. Este é 
o valor médio previsto no con-
trato para que sejam realizados 
os cálculos para definir o valor 
da tarifa técnica, de R$ 4,80, 
que é repassada às empresas.

Raphael FERRARI 
redação@dhoje.com.br

Usuários do transporte 
coletivo em Rio Preto criti-
caram o reajuste no valor da 
passagem e a alta no custo 
de vida por causa da inflação

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:

YAGO HENRIQUE DOS SANTOS e RAYSSA DARA BER-
GAMINI. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de ven-
das, solteiro, nascido em Novo Horizonte, SP, no dia 23 de 
outubro de 1997, filho de RAFAEL SANTIAGO ROSA DOS 
SANTOS e de FABIANA APARECIDA CARNAVAL SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar de vendas, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de novem-
bro de 1998, filha de JAIR ANDRÉ BERGAMINI e de ROSA-
NA HONORATO BERGAMINI. 

RENAN DA SILVA FERMINO e ALINE ALVES DE ALMEI-
DA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de janeiro 
de 1983, filho de SEBASTIÃO FERMINO e de SÔNIA APA-
RECIDA DA SILVA FERMINO. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, servidora pública, solteira, nascida em Buritama, SP, 
no dia 25 de junho de 1982, filha de ODILON FERREIRA DE 
ALMEIDA FILHO e de GENOVIRGE ALVES ANDRADE. 
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afixado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 03 de janeiro de 2022

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 exi-
gidos no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilita-
ção da Conversão de união estável em casamento:

OSVALDO CENTAMOR JÚNIOR e GISLENE DE SANTI 
BARBOZA. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, 
solteiro, nascido em Santa Fé do Sul, SP, no dia 07 de janei-
ro de 1988, residente e domiciliado a Arapongas, Nº 150, 
Residencial Vista Alegre II (Zona Rural), São José do Rio 
Preto, SP, filho de OSVALDO CENTAMOR e de NATALINA 
ROSA DOS SANTOS CENTAMOR. Ela, de nacionalidade 
brasileira, tecelagem, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 12 de setembro de 1984, residente e 
domiciliada a Arapongas, Nº 150, Residencial Vista Alegre II 
(Zona Rural), São José do Rio Preto, SP, filha de HONÓRIO 
SENA BARBOZA e de ROSA MARIA DE SANTI BARBOZA. 

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, 03 de janeiro de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. FERNANDO HENRIQUE DA SILVA RAMOS e 
ZULEIKA DA SILVA, sendo ELE filho de GENIVAL RAMOS 
e de ELAINE CRISTINA DA SILVA e ELA filha de JOÃO FER-
REIRA DA SILVA e de MARIA APARECIDA DA SILVA;
2. MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR e 
PAULINA DO NASCIMENTO XAVIER, sendo ELE filho de 
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA e de ELEN MARIA 
JUDITH FONTOURA DE OLIVEIRA e ELA filha de PAULO 
REGIS BONOTO XAVIER e de CARINA DO NASCIMENTO 
XAVIER; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se al-
guém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 03/01/2022.


