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Prefeito se preocupa em divulgar a cidade
na esfera internacional e se esquece da sem-
pre valiosaGESTÃO. A calçada, em praça da
Vila Xavier, está com materiais de constru-
ção há quase três meses. Edinho a práti-
ca induz menos publicidade e mais ação.

A Associação Munici-
palista convida SANTA
LÚCIA para integração.
Prefeito Luizinho está
na Diretoria Regional.

As Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) Santa Angelina, Amé-
rica, Paulistano, Selmi-Dei I, Ce-

cap e Melhado continuam atenden-
do casos suspeitos de Covid-19 com
sintomas respiratórios leves e com tes-
tes RT/PCR, realizados com cotone-
te, de segunda a sexta-feira. As uni-
dades também atendem pacientes já
positivados que precisam de reava-
liação.Posto do Selmi-Dei, com o
Santa Angelina, América e Paulista-
no estão atendendo sintomáticos
das 17 às 20 horas. Estas unidades

básicas de saúde foram preparadas
para atendimento de pacientes com
sintomas leves de Covid-19, com
treinamento do pessoal para aplica-
ção do teste RT/PCR, para desafogar
o atendimento no Polo UPA da Vila Xa-
vier. A orientação da Secretaria da Saú-
de é que as pessoas com sintomas
graves continuem procurando UPA da
Vila Xavier, aberta 24 horas.

CMS “Dr. Renato Guimarães Bas-
tos” - Cecap
CMSC “Dr. Giuseppe Auphiero

Sobrinho” - Vila Melhado
CMS “Rafael Sorbo” - Santa Angelina
CMS “Dr. Marcelo Edgar Druet” - Jardim América
CMS “Dr. Genaro Granata” - Jardim Paulistano
CMS “Dr. Ruy de Toledo” - Jardim R. Selmi-Dei I

TESTAGEM DE COVID-19
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Os salões do Eldorado recebe-
ram líderes do Proálcool para
resgatar a história de fonte reno-
vável. Consoante Eng. Narciso Za-
nin “não podemos ficar esperan-
do acontecer. É a hora de mostrar
à Petrobrás que o álcool é caminho
sem dependência internacional”.

(Editorial)

Cuidado Dona Prefeitura

Texto: Lineu de Assis

A“invasão” pela Prefeitura Mu-
nicipal no terreno de proprie-
dade da AGRABEN CONSÓRCIO

não cumpriu o rito da Lei 2012. Dis-
põe prazo de 36 meses para que em-
presas com passivo possam regula-
rizar pagamentos. Prazo esgota-se em
06 de fevereiro 2022.

VAMOS PONTUAR

1. Já no ano passado o barracão foi
reformado e instalado Hospital de
Campanha. Agora, a construção da
nova sede do Corpo de Bombeiros,
prazo de 240 dias para conclusão, 06
de dezembro de 2021.

- A empresa AGRABEN CONSÓRCIO,
dentro do prazo legal, segue o rito
independentemente “se deve ou
não”. Problema é a ocupação in-
devida do terreno. Além da situa-
ção jurídica, ressalte-se falta de
PLANEJAMENTO a sede do Corpo de
Bombeiros precisa estar localizada
em posição de fácil acesso a todos
os pontos da cidade.

Onde está sendo construída não
tem essa possibilidade. A dificul-
dade em atingir o objetivo-fim é cla-
ra, agravada com inundação da

Via Expressa.
Existem locais da Prefeitura, por

exemplo: HOSPITAL DE CAMPANHA,
antigo Hospital Psiquiátrico na Vila Xa-
vier; NOVA SEDE DO CORPO DE
BOMBEIROS ao lado do DAAE (anti-
go Campo do Estrela) ou ao lado da
UPA da Via Expressa, ainda no Com-
plexo CEAR.

AGRAVANTE

Além desse problemas, Hospital
de Campanha e Corpo de Bom-
beiros, em terreno que não é da
Prefeitura, PLACA destaca que é
com “DINHEIRO DO POVO. Assim
corremos risco de:

1º- Proprietário pode quitar suas
pendências com a Prefeitura, pró-
ximo de 6 de fevereiro de 2022, e
ganhar um patrimônio valorizado
com prédios do HOSPITAL DE
CAMPANHA e CORPO DE BOMBEI-
ROS. Sem ressarcimento.

2º - Dinheiro do povo investido em ter-
ra que não é municipal.

PERGUNTO

Quem vai devolver o dinheiro que
o munícipe usou para pagar impos-
tos e agora pode ser jogado fora?

Liderança do Eng. Ro-
berto Massafera aplau-
dida pelos produtores
de cana e prefeitos das
cidades canavieiras.
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Os tão falados RESPIRADORES

Programa de Mestrado Pro-
fissional em Direito e Ges-
tão de Conflito da Univer-

sidade de Araraquara – UNIARA
continua com inscrições aber-
tas para seu processo seletivo. Os
interessados devem acessar o

endereço www.uniara.com.br/
ppg/direito/processo-seletivo.

Entre os objetivos do curso,
estão: constituir uma força de
trabalho melhor qualificada
para atuar na justiça, com a ca-
pacitação de seus discentes para

contribuir com os processos
de mudança e inovação das
instituições e capacitar alunos a
analisarem de forma integrada
os processos de prevenção e con-
tenção de conflitos, visando sua
desjudicialização.

Vereadores e Santa Casa se reúnem para es-
clarecer sobre vagas, atendimentos SUS e
RESPIRADORES. Uma comissão, liderada

pelo presidente da Câmara Aluisio Boi, se reu-
niu com a diretoria do hospital para verificar a
questão de leitos do SUS e os oito respiradores
que a instituição recebeu e estaria devolvendo.

REDUÇÃO DE LEITOS
O diretor técnico da Santa Casa, André

Peluso Nogueira afirmou que não houve re-
dução de leitos SUS. Muitos leitos da região fo-

ram cortados, o que aumentou a demanda em
Araraquara, para tratamento de doenças respi-
ratórias, cardiovasculares e outras”.

SANTA CASA
FECHADA?

Peluso informou que, há pouco tempo, o hos-
pital tinha estoque de medicamentos para intu-
bação para apenas dois dias e não poderia receber
novos pacientes. Os medicamentos chegaram e
tiraram a instituição do estado crítico, mas o es-
tado de alerta continua: medicamentos que

custavam R$ 600mil/mês, hoje, custammais de
R$ 2 milhões.

REUNIÕES SEM DECISÃO
Foi explicado que há quase 60 dias estão acon-

tecendo reuniões com a Prefeitura, DRS e Mi-
nistério Público para se chegar a uma solu-
ção para o impasse: “nós produzimos mais do
que recebemos. Da forma como está, a San-
ta Casa de Araraquara vai fechar”, alertou
Marco A. C. Brandão, vice-provedor. Essa nar-
rativa foi confirmada por todo o corpo diretivo.

Delegacia da Mulher
precisa de 24 horas

Vereadora Fabi Virgílio reitera ao
governador Doria funcionamen-
to ininterrupto da DDM, para
amparar vítimas. Todos os dias seis
mulheres são vítimas de violência.
No ano passado, 2.200 casos.

Teste oferecido pelo Sistema Único de
Saúde (SUS) deverá rastrear até 53 tipos de
doenças nos recém-nascidos. Está funda-
mentada numa Lei sancionada pelo Go-
verno Federal, irá englobar 14 grupos de
doenças. A medida passará a valer a par-
tir de maio do próximo ano.

Teste Pezinho

02- Marcello Furtado, Luzia
Nucci Garitta, Vera Galhardo,
Giovanna Florio Silvestre, Sérgio
Hermínio Fausto, Osmar
Bertato e Rogério Caparelli.

03- Luiz Amado Longo de Sou-
za e Carlos Castelli Chuery.

04- Maria Ap. Malfará A.
Machado, Ademir Barbosa
dos Santos, Tuffy Jorge Filho,
Francisco Nigro Filho, José
Moreira Guimarães, Rodrigo
César Corbi, Cleuza Zambon de
Moura, João Luiz Ribeiro dos
Santos e João Batista da Silva.

05- Carlos Eduardo Vergani e
Reginaldo Ap. Borges.

06- Carla Barbieri Bombarda,
Henrique Luis Carrascossi, Iri-
neu Ramos Junior, Marcelo
Benedito Murcia e Mayara
Cristina Jacon

07- Flávio Iglesias, Carlos
Donizetti Siqueira e João
Jacintho.

08- Maria de Fátima Roxo
Gibram, Adriana Fernandes
Romano Lopes e Maria
Aparecida R. M. Vellutto.

09- Maurílio de Freitas Filho,
Antonio Fernando Longo Vidal,
Everton Arnaldo Simões,
Jaqueline Cristina Branco,
Luis Arnaldo Ferrari,
Paloma S. Martins da
Costa, Silvia Helena
Jaciani Petroni e Alexandra
Carolina Zamboni Monteiro

10- José Paulo Luz Lima,
Antônio Bruno Montoro,
Giovana Dalla Vecchia,
Terezinha R. Barbizan, Sérgio
Arnaldo Perez, Lilian
Cristiane Facão e Domingos
Nunes do Nascimento

Aniversariantes
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Segundo Núcleo de Eco-
nomia do Sincomercio,
568 postos de trabalho

foram criados no último mês.
Omercado de trabalho formal
em Araraquara apresentou
alta no mês de abril. Tendo
como base os números do
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (CAGED),
a pesquisa do Núcleo de
Economia do Sincomercio
apontou que 568 postos de
trabalho foram criados na ci-
dade no período, resultado
de 2.690 admissões e 2.122
desligamentos. Na compa-
ração mensal, os números
mostram aumento de 20,3%
nas admissões e queda de
21,61% nas demissões.

EMPREGONa quinta, 180 internados

Hoje, 180 pacientes estão in-
ternados. Destes, 94 estão
em enfermaria – 2 suspei-

tos e 92 confirmados. E 86 estão
na UTI, 1 suspeito e 85 confir-
mados. Com relação às internações
nos serviços hospitalares que dis-
ponibilizam leitos para Covid-19
(públicos e privados), a cidade con-
ta hoje com uma taxa de ocupa-
ção de 58% de leitos de enferma-
ria e 83% de UTI. Hoje, a Santa

Casa de Araraquara tem 15 pa-
cientes internados com Covid-
19, o Hospital São Paulo tem 30
pacientes, o Hospital São Francisco
tem 27 pacientes, o Hospital de
Campanha tem 47 pacientes, o
HEAB (Hospital Estadual de Amé-
rico Brasiliense) tem 44 pacientes
e a Unidade de Retaguarda do Me-
lhado tem 17 pacientes.

Do total de 180 internados, 86
sãomoradores de Araraquara e 94

são de outros municípios e foram
transferidos para hospitais da ci-
dade, sendo que 49 estão em en-
fermaria e 48 estão em UTI.

Os dois óbitos registrados nas
últimas 24 horas são: Homem de
56 anos, com comorbidade, in-

ternado em hospital da rede pú-
blica desde 26 de maio. Homem
de 52 anos, sem comorbidade, in-
ternado em hospital da rede pri-
vada desde 23 de maio. Todos os
positivados, assim como seus co-
municantes, estão sendo moni-
torados. Para orientar e cobrar a
quarentena. Araraquara já aplicou,
até o momento, 102.879 doses,
sendo 66.116 da primeira dose e
36.763 da segunda dose.

Araraquara, até agora
451 óbitos pela Covid

Araraquara perdeu, 31 de
abril, um grande servidor pú-
blico, um homem firme e ge-
neroso.Mário João Moretti, 89
anos, faleceu por problemas
no coração. Conheci seu Mário
antes de trabalhar na Prefeitu-
ra e meu respeito só aumentou
ao conviver com o servidor de-
dicado. Desligou-se da prefeitura
em 2019 após 37 anos como
avaliador de imóveis e enge-
nheiro. Nascido em Ribeirão

Bonito, Mário foi engenheiro
agrimensor do Incra no Rio de
Janeiro, depois mudou-se para
a capital de SP para assumir a di-
reção de patrimônio da antiga
Fepasa (Ferrovia Paulista S/A).
Transferido para Araraquara,
em 1982, começou carreira na
prefeitura. Foi perito judicial
na primeira, na segunda e na ter-
ceira varas da Justiça de Arara-
quara. Quis a vida que seu Má-
rio também ficasse próximo da

nossa família, quando seu filho
Fernando se casou com minha
irmã, Cristina Ovejaneda. Mário
era viúvo e deixa dois filhos, Fer-
nando e Sinaida (na foto em ho-
menagem feita pela Prefeitura
em 2019), os netos Adélia, Má-
rio e Rafael e bisneto Enzo.
Siga em paz, sr. Mário.

(Foto Tetê Viviani/Márcia
e Nicolino Lia Jr)

MÁRIO MORETTI
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Licença-maternidade,
210 dias na cidade

Com base nas licenças materni-
dade e paternidade, superiores
a 240 dias em países do primeiro

mundo, Fabi protocolou ampliação
para servidores públicos de Araraquara.
A vereadora reforça a importância da

licença-paternidade para 60 dias ema-
ternidade para 210 dias, com proventos
integrais. Hoje, as servidoras têm 120
dias de licença e paternidade cinco
dias. Se aprovado, esse pagamento é
dividido pela população.

Bombonzão
Ingredientes

1 lata de leite condensado
1 pacote de coco ralado
1 colher de manteiga

Cobertura:
1 lata de creme de leite
1 colher de manteiga

4 colheres de toddy ou nescau

Modo de
Preparo

Coloque em uma panela o leite
condensado, o coco ralado e man-
teiga, mexa até desgrudar da pa-
nela. Coloque-o num pirex.

Coloque numa panela o creme de
leite, manteiga, e o toddy ou nes-
cau, mexa até engrossar, coloque
por cima da massa anterior.
Leve à geladeira de um dia para o
outro.

Preparo: 30 min
Rendimento: 10 porções

Dia Mundial do Pé Torto

Pé torto congênito pode ser identificado na ges-
tação e tratamento precoce proporciona
vida normal à criança. A data foi escolhida

pela Ponseti International Association (PIA) em ho-
menagem ao nascimento do Dr. Ignacio Ponseti -
criador do método para tratar o pé torto.

Essa doença é uma deformidade complexa que
envolve os ossos, músculos, tendões e atinge um
em cada 1.000 recém-nascidos; sendo que, em 50%
das vezes, ambos os pés dos bebês são afetados. Es-
tima-se que no Brasil há cerca de 3.500 novos
casos por ano.

CRIANÇAS
Que possuem PTC tem pés encurvados para den-

tro, com pouca mobilidade nas articulações do pé
e tornozelo e estão associados à rigidez do pé. Ape-
sar de evidências apontarem para fatores genéti-
cos, a causa do PTC ainda é desconhecida. Porém,
o diagnóstico pode ser feito a partir do 2º trimes-
tre de gestação por meio do ultrassommorfológi-
co. “Assim que o problema for detectado, o bebê
deve seguir acompanhamento com um ortopedista
pediátrico para a realização do tratamento adequado
que é muito eficaz, principalmente se iniciado logo
nos primeiros meses de vida”, explica a
Dra. Tatiana Guerschman.

Na disciplina “Assistência e atenção farma-
cêutica”, ministrada pelo professor Leo-
nardo Nogueira Gorla, Alunos da UNIARA
promoveram simulação de atendimento
na unidade I. “É uma metodologia ativa
que faço no curso há dez anos, um teatro

em que os alunos montam um caso clínico
do paciente que eu sorteio, e depois traba-
lham esse paciente com interações medi-
camentosas e reações adversas, orientando-
o. É uma simulação de um atendimento
ambulatorial”, explica Nogueira.

(Campanha do J.A.)

RReeggiissttrree  oo  sseeuu  iimmóóvveell..  
ÉÉ  qquueessttããoo  ddee  sseegguurraannççaa..

CCCCaaaarrrrttttóóóórrrriiiioooo

Vereadora Fabi defende ampliação. 
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Evento da OIT (Organização In-
ternacional do Trabalho), da Or-
ganização das Nações Unidas,

prefeito aborda a pandemia pela
plataforma online.

Apresentou a experiência de Ara-
raquara no enfrentamento da pan-
demia e as ações de incentivo à eco-
nomia solidária e cooperativismo,
além de abordar os desafios do de-
senvolvimento econômico no pós-
pandemia.

“A pandemia é a maior tragédia
humanitária do mundo nos últimos
100 anos, desde a gripe espanhola.
No Brasil, é a maior tragédia da
nossa história. Nunca, nem nas
guerras e conflitos que nosso país en-
frentou, tantos brasileiros perderam

a vida em um curto espaço de tem-
po. É preciso muita união entre os
municípios, principalmente com a
mesma realidade econômica e social,
e todas as esferas de governo para sal-
varmos vidas e superarmos esse
momento tão difícil de nossa histó-
ria”, afirmou Edinho, que elencou as
ações realizadas por Araraquara des-
de o início da pandemia.

O RETORNO
“Tenho a concepção de que a eco-

nomia só retomará à normalidade
no Brasil quando equacionarmos
a pandemia. Em todo o Brasil e no
mundo, as atividades econômicas
sofrem muito com a transmissão da
Covid-19”.

Edinho: Fórum Mundial
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ALMEIDA

+ EVA DE FÁTIMA CARDOSO
VIEIRA DE OLIVEIRA, 51 anos.
Sepultada, dia 31, em Américo Bra-
siliense.

+ ARMANDO ALVES DE OLIVEI-
RA, 86 anos. Sepultado, dia 01, Ce-
mitério São Bento.

+ EDSON APARECIDO LOPES, 59
anos. Sepultado, dia 01, Cemitério
das Cruzes.

+ LUISA GIANÇANTE MENDES
LEAL, 92 anos. Sepultada, dia 01, Ce-
mitério da Ressurreição.

+ OSWALDO CAMASSO, 72 anos.
Sepultado, dia 01, em Matão.

+ MARIA REDONDO CARLOS, 92
anos. Sepultada, dia 01, Cemitério
São Bento.

+ ZILDA LOPES DOS SANTOS
MARIANO, 73 anos. Sepultada, dia
01, em Gavião Peixoto.

+ MARIA ANTONIO DA SILVA, 47
anos. Sepultada, dia 01, em Guata-
pará.

+ AURITA PEREIRA DE SOUZA E
SOUZA, 72 anos. Sepultada, dia 02,
em Trabijú.

+ JOSÉ CONDE SOBRINHO, 75
anos. Viúva Maria Aparecida de Oli-
veira Conde. Sepultado, dia 02, Ce-
mitério São Bento.

+ MARIA ZILMAR DINIZ CON-
CEIÇÃO, 48 anos. Sepultada, dia 02,
Cemitério das Cruzes.

+ FRANCISCO DOMINGOS CAR-
RARA, 60 anos. Viúva Vilma de Sou-
za Carrara. Sepultado, dia 02, em 
Matão. 

+ LUIS EDUARDO MARCHETTI,
56 anos. Viúva Adriana Fanelli Mar-
chetti. Sepultado, dia 03, Cemitério
das Cruzes.

FONTERI

+ JOSEPHA CHIROSA DE MEN-
DONÇA, 92 anos. Sepultada, dia
28, Cemitério São Bento.

+ ALINE DE FARIA SIGULI, 31
anos. Sepultada, dia 29, Cemitério
São Bento.

+ REINALDO LUIS ZAMAI, 55
anos. Sepultado, dia 30, Cemitério
São Bento.

Às famílias enlutadas o pesar do J.A.

+ HELLE NICE PINTO PASSOS, 84
anos. Sepultada, dia 30, Cemitério São
Bento.

+ ALAIR SOARES, 67 anos. Sepul-
tado, dia 31, Cemit. das Cruzes.

+ EVA DE FÁTIMA CARDOSO
VIEIRA DE OLIVEIRA, 51 anos. Se-
pultada, dia 31, em A. Brasiliense.

+ MARIA REDONDO CARLOS, 92
anos. Sepultada, dia 01, Cemitério São
Bento.

+ BENEDITO APARECIDO DO
CARMO OGÉLIO, 68 anos. Sepulta-
do, dia 02, em Boa Esp. do Sul.

+ FELIPE DANIEL RAMOS NEVES,
11 anos. Sepultado, dia 02, Cemité-
rio São Bento.

+ CARLINDO JOSÉ BARRÊTO, 74
anos. Sepultado, dia 03, Cemitério
Parque da Ressurreição.

+ VALDEMIR MIQUILINO FER-
REIRA, 52 anos. Cremado, dia 03,
Crematório Bom Jesus.

+ WILLIAN PEDROSO, 55 anos. Se-
pultado, dia 04, Cemitério S. Bento.

+ JOSÉ BRÁS DE SOUSA, 85 anos.
Sepultado, dia 04, Cemit. das Cruzes.

MICELLI

+ NELSON GARDIM, 81 anos. Se-
pultado, dia 26, Cemitério S. Bento.

+ ALESSANDRA REGINA ISAIAS,
46 anos. Viúvo Richard Alonso Pires.
Sepultada, dia 27, Cemit. S. Bento.

+ NILTO NUNES, 61 anos. Viúva
Cleusa de Souza Nunes. Sepultado, dia
27, Cemitério das Cruzes.

+ ITAMAR ARGONDIZO NO-
GUEIRA, 78 anos. Viúva Nanci Bor-
ges Nogueira. Sepultado, dia 27, Ce-
mitério São Bento.

+ JORGE LUIZ HORTENCIA, 67
anos. Sepultado, dia 28, Cemitério São
Bento.

+ GERALDO CARRASCO JORGE,
90 anos. Viúva Celina Aparecida Ar-
ruda Carrasco. Sepultado, dia 29, em
Rincão.

+ JOSÉ LAIN, 68 anos. Sepultado,
dia 01, Cemitério São Bento.

+ MÁRIO JOÃO MORETTI, 89
anos. Sepultado, dia 01, Cemitério São
Bento.

•

•

•

•
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Direito
das 

Mulheres 

Vereador João Cle-
mente, buscando
combater a violência

contra a mulher, encami-
nhou Indicação ao Execu-
tivo, sobre implementação
de um Plano Municipal
Extraordinário de Defesa
dos Direitos das Mulhe-
res. Clemente ressaltou
que a violência contra a
mulher é uma questão
muito complexa, englo-
bando diversos tipos de
violência, como física, se-
xual, psicológica, moral e
patrimonial, constituindo
assim um problema mul-
tidisciplinar. "A violência
contra as mulheres vem
crescendo significativa-
mente, principalmente du-
rante a pandemia. Por isso,
necessitamos da união a
fim de entender densa-
mente essa questão e criar
proposições que levem à re-
dução da violência, por
meio de políticas públicas
bem pensadas”. 

Vereador Clemente
acredita que cam-
panha a favor da
mulher pode equi-
librar a realidade
desse gênero.

Placa com advertência em hotéis, motéis e
outros estabelecimentos, recursos para ali-
mentação nos serviços de assistência so-

cial, aquisição de ônibus escolar e material di-
dático para escolas do campo e outros projetos
foram aprovados na sessão. Assim, motéis,
pensões e congêneres estão obrigados a fixar pla-
ca sobre proibição prevista no Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA. Essa norma le-
gal proíbe a hospedagem de menores de 18 anos
salvo se autorizado pelos pais, responsáveis ou
autoridade judiciária. A medida tem o objetivo
de ampliar o conhecimento do cidadão sobre
a legislação, como defende Projeto de Lei do
vereador Emanoel Sponton. A intenção da
lei federal é justamente proteger as crianças
e os adolescentes das redes de exploração se-
xual infanto-juvenil, do crime de subtração
e de qualquer espécie de violência e abuso con-
tra menores de idade.

REPÚDIO
Os vereadores Luna Meyer e Lucas Grec-

co apresentaram Moção de Repúdio à Compa-
nhia Paulista de Força e Luz (CPFL) pelas cons-
tantes podas drásticas em desacordo com a le-

Placa em 
Motéis

gislação de Araraquara. O vereador João Clemente apre-
sentou o Requerimento pedindo providências ao Go-
verno Federal e ao Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA, para que disponibilizem
uma Rede de Assistência Técnica no Assentamento
Bela Vista do Chibarro, em Araraquara.

Rua Itália, 1657 - Centro - Araraquara

MMáárriioo  JJooeell  
MMaallaarraa

OAB/SP 19921

Fone: 3322-5790

Fes ta 19 de abril. Co me mo ra-se todo dia 19. Se você está com al gum PRO BLE MA DE
DI FÍ CIL SO LU ÇÃO e pre ci sa de AJU DA UR GEN TE, peça esta aju da a San to Ex pe di to que é o
San to dos Ne gó cios que pre ci sam de Pron ta So lu ção e cuja in vo ca ção nun ca é tar dia. Ora -
ção - Meu San to Ex pe di do das cau sas jus tas e ur gen tes, so cor rei-me nes ta hora de afli ção
e de ses pe ro, in ter ce dei por mim jun to ao Nos so Se nhor JE SUS CRIS TO! Vós que sois um
San to Guer rei ro, Vós que sois o San to dos Afli tos, Vós que sois o San to dos De ses pe ra dos,
Vós que sois o San to das Cau sas Ur gen tes, pro te gei-me, aju dai-me, daí-me for ça, co ra gem
e se re ni da de. Aten dei ao meu pe di do: “fa zer o pe di do”. Aju dai-me a su pe rar es tas ho ras
di fí ceis, pro te gei-me de to dos que pos sam me pre ju di car, pro te gei a Mi nha Fa mí lia, aten -
dei ao meu pe di do com ur gên cia. De vol vei-me a paz e a tran qüi li da de. Se rei gra to pelo res -
to de mi nha vida e le va rei seu nome a to dos que tem fé. Obri ga do. Re zar 1 Pai Nos so, 1
Ave Ma ria e fa zer o Si nal da Cruz. Em agra de ci men to, man dei pu bli car esta ora -
ção, para pro pa gar os be ne fí cios do gran de San to Ex pe di to.      

Oração ao Poderoso Santo ExpeditoOração ao Poderoso Santo Expedito

(I.V. F.)
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9representar o povo.

GOVERNADORES
PRECISAM 

PRESTAR CONTAS
O presidente Bolsonaro distri-
buiu 40 bilhões num primeiro
momento. Agora, eles pedem
120 para dar contra do recado.
De onde sai tanta grana?

BRIGA NA TELA
A realização do Campeonato das
Américas está dando o que fa-
lar, notadamente entre as
TVs diante da ganhadora
(SBT). Até parece que a Glo-
bo não gostou do resultado.
Como poderia?

VEREADORES EM 
ESTADO LATENTE

Para quem olha de fora, prefeito
nada tranquilamente. Os ve-
readores não oferecem nem
uma possibilidade de perigo na
luta pela liderança adminis-
trativa.

CPI SEM PLANEJAMENTO
Os nobres integrantes da Co-
missão Parlamentar de Inqué-
rito, no Congresso Nacional,
quando da presença de lide-
rança mostram fome para des-
construir a imagem do visitante.
Com isso afastam interessados
em falar sobre problemas bra-
sileiros. OBRIGADO aos que
chegaram até aqui e bom final
de semana.

5
7

10

MESA do EDITOR
Gepol

2

ECONOMIA DE ÁGUA
Daae começa a pedir economia
do líquido, a fim de não faltar.
Não custa nada, não é mesmo?
A autarquia deveria propagar al-
gumas maneiras para se dimi-
nuir gasto familiar.

SÃO CARLOS, 
MENOS LÁGRIMA

A nossa vizinha está em pri-
meiro lugar, com menos mor-
tos. Por que se morre menos
em São Carlos? A resposta in-
teressa aos municípios da re-
gião central.

NELSON GRITTI NA LUTA
O araraquarense usa a cabe-
ça para melhorar a vida da
população. Pela qualidade
de seu trabalho deveria ser
nosso vereador.

4

FALANDO-SE 
DE VEREADOR

Valdir Massucato, em várias
oportunidades, mostra ca-
pacidade de liderança a favor
da comunidade. Outro que
deveria ser escolhido para 

1

CAMPANHA 
DO BANHO

Tudo é uma questão de li-
derança, por que não tra-
balhar em cima de objetivos
do maior interesse da cole-
tividade? Por exemplo: di-
minuir o tempo debaixo do
chuveiro.

ARARAQUARA 
EM QUARTO

Na classificação de mortes,
a nossa cidade está em
quarto lugar. O prefeito Edi-
nho deveria batalhar para
melhorar essa posição.

6

3
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AFE ESTREIA NESTE SÁBADOWilson
Silveira Luiz
e equipe 

Na Mol du ra 
Continuamos a di-
vulgar fotos históri-
cas do arquivo pes-
soal, do professor
Jarbas Barbosa Fi-
lho: Paulista F C 4 X
Palmeiras da Vila Xa-
vier 3, decisão do
Campeonato Ama-
dor de 1971. Dia 5
de dezembro, no Es-
tádio Municipal Te-
nente Siqueira Cam-
pos (depois Cândido
de Barros e hoje Clu-
be Araraquarense).

Ferroviária inicia partici-
pação no Campeonato
Brasileiro, da Série D,

neste sábado à tarde em So-
rocaba contra Uberlândia.

GGUUEERRRREEIIRRAASS  
VVÃÃOO  BBEEMM

Jogando na quinta-feira,
em Barueri, AFE ganhou do
Santos 2 a 1 pelo Campeona-
to Brasileiro de Futebol Femi-
nino. E neste domingo joga às
3 horas da tarde em Jaú con-
tra o Grêmio de Porto Alegre.

CCTT  ““ZZÉÉ  LLEEMMÃÃOO””
No dia 12 será inaugurado

o CT “José Ricardo de Freitas”
do Colorado, ao lado das tor-
res da Record News, na Vila 
Xavier.

CCIIDDAADDEE  PPRRIIVVIILLEEGGIIAADDAA
Pra quem não sabe Arara-

quara já teve um dos melho-
res cantores de tango de todo
mundo. Tão bom que fez tem-
porada na Argentina, Nabor
Rodrigues dos Santos.

UUNNIIÃÃOO  SSKKIINNAA  

VVÔÔLLEEII  PPRREEPPAARRAADDOO

AADDEEUUSS  GGOOGGÓÓO União Skina completou
51 anos de fundação no dia pri-
meiro deste mês. História Ski-
nense ceroada de grandes con-
quistas. Na foto de Tetê Vivia-
ni, que ilustra esta matéria, um
registro importante. Eu (WSL)

entregando taça ao Skina Cam-
peão de um certame juvenil
com meu nome.

Orgulho de ter meu nome
na história desse clube que
sempre revelou grandes 
craques.

Foto: Jonas Bezerra dos Anjos

Wilson entregando
taça para

União Skina.

Adeus Zé Conde, obri-
gado pela grande colabo-
ração com a equipe
“Dona da Praça” da Rádio
A Voz da Araraquarense.
Você foi meu parceiro a
partir de 1968 e nos vá-
rios anos seguintes esteve
ilustrando as minhas nar-

rações o que motivou a
chamá-lo de “Gogó de
Ouro”. Você foi muito im-
portante na minha car-
reira. Descanse em paz.
Deus sabe o que faz. Res-
peitemos as suas deter-
minações quanto a hora e
vez dos irmãos terrenos.

A equipe de Voleibol Feminino da Fun-
desport se prepara com intensidade para
disputar os vários certames de 2021.
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Parabéns aos  
aniversariantes de Américo

02- Maria Inês Grigolato
03- Amanda Morales 
Eudes e Maria Ap. Sevidalis
04- Cide Santin e 
Rosimeire Ap. de Souza
05- Maisa de Freitas, Marli
Ap. Lima e Juliana Balbino
06- Melchior Laurindo,

Flávia Santin, José 
Roberto Mori e 
Alexandre Andrade Araújo
09- Johnny Yokiti Morise
10- Aparecido Cristiano 
dos Santos, João 
Batista Stein e Moacir 
Antonio Ziviani

Curso “Carne Bovina” em Santa Lúcia

Prefeitura Municipal
faz curso, parceria
com o Sindicato Ru-

ral de Araraquara. Data
para Inscrição: De 1/06 a
18/06/2021, na prefeitu-
ra, das 8h30 às 10h30 e
das 13h30 às 16 horas.
Curso 23 a 25 de Junho,
no Fundo Social: aulas
das 8 às 17h, idade mí-

nima 16 anos. Vagas para
15 Pessoas e almoço in-
cluso. Certificado Reco-
nhecido em todo territó-
rio Nacional com a fina-
lidade de transformar
carne bovina em embu-
tidos, curados, moídos,
marinados e defumados
(técnicas artesanais) para
consumo Familiar.

Vice-governador Rodrigo Garcia ladeado pelo
prefeito Dirceu Pano e vice Luzimar, tra-
tando dos interesses de Américo Brasiliense.

Américo: desenvolver Poço Profundo

Preservação Ambiental

Prefeitura refeito Dirceu Pano
e vice Luzimar Baianinho
estiveram reunidos com o

vice-Governador Rodrigo Garcia,
em Trabiju, com prefeitos da região.
Executivo ameriliense expôs a ne-

cessidade de recursos do Governo

Estadual para perfuração de mais
um poço profundo em Américo
Brasiliense. O melhoramento será
eficaz para equacionar a falta d’água,
um problema crônico, de várias dé-
cadas, que prefeito Dirceu quer so-
lucionar “como ponto de honra”.

De acordo com o último censo do
IBGE, a arborização de vias públicas
de Araraquara alcançava 97,1%.

“Percentual que pode ser menor hoje em
dia, devido ao crescimento da cidade nos
últimos anos”, é o que teme o vereador
Paulo Landim, autor da Indicação que
propõe criação de um Programa Muni-
cipal de Orientação e Disponibilização de
Mudas Arbóreas.

ÁREA VERDE
Landim reforça que a quantidade mí-

nima de área verde por habitante, preco-
nizada pela OMS, é 12m², o ideal seria 36m².
O parlamentar ainda justifica a necessida-
de da medida com base em informações da

Diretoria Ambiental do Depar-
tamento Autônomo de Água e Es-
goto (Daae), que têm apontado
para o aumento da presença de
animais ameaçados de extinção
nas áreas verdes de Araraquara.

Paulo
Landim

Dengue pode matar 
se não oferecer 
assistência médica 
rápida e eficiente.
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Texto: Nelson Gritti

Com a nova lei da aposentadoria, em vi-
gor, um novo grupo se forma e não é
visto pela sociedade. Com advento da

Pandemia esse grupo se acentua e embora evi-
dente, ainda não é visto com a seriedade que
lhe deve ser atribuída. Esse é o grupo das pes-
soas com mais de 50 anos que são menos-
prezadas pelo mercado de trabalho que se ar-
rastam aos 65 anos até conseguirem chegar
ao fator previdenciário para a aposentadoria.
Os empresários precisam enxergar essas

pessoas, o Governo precisa de medidas adi-
cionais para não fazer desses cidadãos uma
classe desfavorecida. Como vem ocorrendo...

INDAGAÇÃO
A pergunta é necessária e a ação deve ser

rápida: O que se fará com os Cidadãos de 60
anos que não são mais vistos como mão de
obra produtiva e atolam no vácuo do esque-
cimento e do menosprezo?
Políticas de investimento devem ser im-

pulsionadas por associações e dirigentes go-
vernamentais. Precisamos utilizar esta mão
de obra altamente qualificada e não vê-los
como fim de curso.
Precisamos nos moldar ao novo modelo

de aposentadoria e usar o bom senso e sen-
timento humanitário para requalificar e ab-
sorvê-los no mercado de trabalho. Nada
mais justo para quem sempre foi produtivo
e pagou seus impostos e fez desta nação um
país grande.                        (Nelson Gritti)

ESQUECIDOSEdinho: “a situação 
está se agravando”.

Os índices de conta-
minação pela Covid-
19 cresceram nos

últimos dias e atingiram o
estado de alerta, confor-
me parâmetros estabele-
cidos no último decreto de
enfrentamento da pande-
mia. “Toda vez que che-
garmos a 20% dos sinto-
máticos ou 15% da testa-
gem total, vamos dar um si-
nal de alerta para a cidade
de que a situação está fi-
cando grave. Caso contrário

teremos que entrar em
lockdown novamente", afir-
mou Edinho.

ALERTA
Os índices de positivados

para coronavírus atingiram
o estado de alerta por dois
dias seguidos, nesta sema-
na. De acordo com o de-
creto municipal, para que
os segmentos econômicos
de Araraquara continuem
abertos para atendimento
presencial, a taxa de posi-

tividade para Covid-19 nos
testes não pode ultrapassar
30% dos pacientes sinto-
máticos (que procuram as
unidades de saúde) ou de
20% nos testes em geral
(contando sintomáticos e
assintomáticos) por três
dias consecutivos ou por
cinco dias alternados den-
tro de um prazo de sete dias
de intervalo. Se isso ocorrer,
as atividades estarão sus-
pensas para controle da
pandemia por sete dias.

Dia do Meio Ambiente  

Para celebrar o Meio Ambiente a
Câmara de Araraquara, em par-
ceria com a Estação Experimen-

tal, promoveu a entrega de 80 mudas
de Ipê, de cores diversas, a colabora-
dores. A ação foi iniciativa da Gerência
de Gestão de Pessoal da instituição. “O
objetivo é estimular o plantio de árvo-

res para conscientizar as pessoas da im-
portância do verde. Cada um fazendo
a sua parte teremos um meio ambiente
mais agradável”, disse Tatiane MB Ra-
mos.   O assessor legislativo José Ro-
berto já sabe o que vai fazer com a sua
muda: "vou presentear a minha mãe”.
Para ele “Plantar árvore é vida”.

Com dificuldade para falar no 0800 dispo-
nibilizado pela Prefeitura para solicitação
de troca de lâmpadas em vias públicas, ci-

dadãos procuraram o vereador Rafael de An-
geli para reclamar. Questiona se existe contra-
to vigente para a realização da troca de lâmpa-
das e, se houver, solicita cópia do contrato.

Praça Escura Falta de ilumi-
nação em pra-
ças afeta segu-
rança da popu-
lação e verea-
dor Rafael de
Angeli recebe
reclamações. 
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MATERIAIS INSERVÍVEIS

Vigilância em Saúde conta-
biliza as toneladas de ma-
teriais inservíveis em vários

bairros de Araraquara. No Jardim
Brasília, além do bloqueio casa
a casa, ocorreu nebulização (apli-

cação de inseticida) em pontos
mapeados de acordo com os ca-
sos confirmados de pessoas com
dengue.

Com dois casos confirmados
no Lupo 2, Vigilância intensificou

o bloqueio com duas equipes. Na
Vila Xavier, no entorno do Pal-
meiras Esporte Clube foi realizado
o serviço de bloqueio. Além des-
se trabalho, a Vigilância conta
com armadilhas para manejo e

estudo do Aedes aegypti, o mos-
quito da  dengue. O coordenador
da Vigilância em Saúde, Rodrigo
Ramos, reforça o apelo para a po-
pulação vistoriar e manter resi-
dências e quintais limpos.

Força-tarefa recolhe 85 toneladas, em maio
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Texto: Prof.ª Dr.ª Terezinha de Jesus Bellote Chaman (*)

TTTTeeeessss tttt eeee     oooo     sssseeeeuuuu     PPPPoooorrrr ttttuuuugggguuuuêêêêssss     ((((666644441111))))

RESPOSTAS:

Resp 1.: b -O banho em salmoura cha-
ma-sesalmouragem. Cf. Borba 2002.
Resp 2.: c -Aquelas senhoras embai-
nhamos sacos alvejados e fazem lindos
panos de prato.
Embainhar(= fazer bainha) Cf. VOLP
abainhar / bainhar / embainhar.
Banhar (= dar banho, molhar, inundar,
passar em ou junto de – falando-se de
rios mares e lagos).
Resp 3.: a - O programa Delícias do
“Chef”, possui telespectadores assí-
duos.
Resp 4.: b - A Nigro fabrica panelas com
antiaderente.
Antiaderente(= que não deixa grudar,
que impede a aderência).
Outros exemplos: anticaspa, antider-
rapante.
Resp 5.: a -As principaismatérias-pri-
mas da Conservas Olé são: respeito ao
consumidor e muitas pitadas de amor no
que fabrica.
Matéria-prima(= a substância bruta
principal e essencial com que é fabrica-
da alguma coisa).
Resp 6.: b -Neste domingo, desejo sa-
borear uma deliciosa massa.
Massa(= pasta)
Maça(= arma de ferro provida de
pontas agudas, clava).
Resp 7.: c -Por que é preciso retirar os
fiapos do salsão?
O salsão (=aipo).
Resp 8.: c -A árvore que dá maracu-
jás denomina-se:maracujazeiro.
Resp 9.: d - A semente da moscadeira é
a noz-moscada.
A noz-moscada: palavra feminina, com
hífen.
OBS.: plural = nozes-moscadas.
Resp 10.: a -O técnico daquele time é
uma “toupeira”!
Toupeira(= pessoa de curta inteli-
gência).

OBS.: Colunista semanal dos jornais Diário do Gran-
de ABC (SP) e Jornal de Araraquara (SP), Jornal In-
dependente - Dois Córregos (SP), Tribuna do Norte -
Natal (RN), Jornal de Nova Odessa (SP), Diário da Fran-
ca - Franca (SP) e Diário de Sorocaba - Sorocaba (SP)
- Jornal de Itatiba - Itatiba (SP) - O Liberal Regional -
Araçatuba (SP) - Diário da Serra - Tangara da Serra (MT)
- Gazeta Penhense - Penha/SP.

“É preciso deixar os jovens serem jo-
vens. Eles estão a caminho do futuro”.

b (     )  salmoura - 
salmouragem;
c (     )  salmora - 
salmouragem.

02 - Aquelas senhoras
_____________ os sacos
alvejados e fazem lindos panos
de prato.
a (     )  banham;
b (     )  imbanham;
c (     )  embainham.

03 - O programa Delícias do
“Chef”, possui telespectadores
_________. 
a (     )  assíduos;
b (     )  asciduos;
c (     )  aciduos.

04 - Qual a forma correta:
A Nigro Alumínio fabrica pa-
nelas com ____________.
a (     )  anti aderente;
b (     ) antiaderente;
c (     )  anti-aderente.

05 - Você sabe quais são as
principais ____________
da Conservas Olé?
a (     )  matérias-primas;
b (     )  matérias prima;
c (     )  matéria primas;
d (     )  matérias primas.

06 - Neste domingo, desejo sa-
borear uma deliciosa ______.
a - (     )  maça

b - (     )  massa

07 - Allan, responda-me: por
que é preciso retirar os fiapos
do __________?
a (     )  salção;
b (     )  saução;
c (     )  salsão;
d (     )  sausão.

08 - O maracujá é uma trepa-
deira cujo fruto tem polpa áci-
da, especial para refrescos. A ár-
vore que dá maracujás deno-
mina-se:
a (     )  maracuzeiro;
b (     )  maracujeiro;
c (     )  maracujazeiro;
d (     )  maracujazero.

09 - Como se chama a semente
aromática que vem da mosca-
deira?
a (     )  nosmoscada;
b (     )  nozmoscada;
c (     )  noz moscada;
d (     )  noz-moscada.

10 - O técnico daquele time é
uma “_____________”!
a (     )  toupeira;
b (     )  topeira;
c (     )  toupera.

(*) Pesquisadora do 
GEPEFA - Grupo de Estudos
e Pesquisas sobre Famílias. 

Hoje sei que sou...
Sou mais eu...
Sou mais você...
Sou mais eu, por você!
Sou mais eu!
Sou.
Senti-lo!
Tê-lo!
Vivê-lo!
Já não ser só...
... só eu!
Já não ser você...
... só eu!
Sermos!
Sentirmo-nos
Termo-nos!
Vivermos!
Esplendida aventura.
Suprema ventura!
Anjo-doçura!
Você!
Te gosto, amor!
Hoje...
cada hoje...
Devo? 

Nada importa...
Importa a vida!
assumida...
vivida...
sofrida...
e novamente vivida...
e ainda...
e mais...
e sempre...
VIVIDA! Me basta!
Ousado demais,
Perene demais,
Utópico demais,
Bonito demais.
Demais em demasia
Demasia em demasia
Desmesuradamente!
Loucamente!
Tacitamente
Unicamente! Me basta!
A vida pela vida!
A espera pela espera!
Me basta! Me basta!  

(CHAMAN, T. J. B.).

Teste o seu Português:

01 - O banho em _________
chama-se ______________.

a (     )  salmora - 
salmorada;

Cogitações
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Projeto é modelo

anos

EQUILÍBRIO
Colégio Progresso aprimora 
aulas presenciais e virtuais. 

99779977 Excelente sistema 
de aprendizagem

A1ª edição do Prêmio de Ino-
vação e Sustentabilidade, se-
lecionou o Projeto de Lei da

vereadora Thainara Faria para in-
tegrar o Banco de Boas Práticas da
Rede de Ação Política em Susten-
tabilidade. A escolha tem como foco
o desenvolvimento sustentável de-
fendido pela ONU - Organização das
Nações Unidas. O prêmio foi cria-
do para reconhecer ações de des-
taque nos municípios, estados e no
legislativo federal.

PROJETO
Thainara acrescentou disposi-

tivos à Lei Municipal (Programa de
Incentivo ao Desenvolvimento Eco-
nômico e Social de Araraquara),
para inserção de pessoas com de-

ficiência e mulheres acima de 45
anos no mercado de trabalho, a
partir do oferecimento de isenção
fiscal a empresas que atendam aos
requisitos de contratação. 

Thainara justificou que as mu-
lheres têm dependentes e muitas
são arrimos de família, sustentam
a casa com suas rendas e não con-
seguem retornar ao mercado de
trabalho por conta da idade. “As

mulheres também têm
tripla jornada, o que difi-
culta a dedicação exclusi-
va ao trabalho. Além disso,
as pessoas com deficiência
são geralmente excluídas
dos processos seletivos,

independentemente da
idade, e têm muitas difi-
culdades de se estabelecer
financeiramente, sem de-
pender de benefícios, de-
vido às desigualdades”,
ponderou a vereadora. 

A legislação 
federal traz 

alguns benefícios, 
Araraquara ampliou.

Vereadora Thainara tem projeto apro-
vado na Câmara escolhido como prá-
tica a ser copiada por outras cidades. 


