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Prefeito
Edinho não
justifica corte
do T.C.U. na
compra de
respiradores.
Subordinados
do prefeito
foram

condenados
pelo tribunal
que aguarda
defesa prévia.
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NOVO
ENSINO
MÉDIO

Secretaria da Edu-
cação do Estado dá
sequência para im-
plementar o Novo
Ensino Médio. A
programação, so-
bre a proposta, co-
meça neste ano
com estudantes da
primeira série.
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ANTICORPOS APÓS VACINA
Chegamos a 75milhões de doses vacinais

contra COVID-19 (SARS-CoV-2) no Brasil. As
vacinas disponíveis no país mostraram taxas
de eficácia geral entre 50 e 70%. Isso indi-
ca que, ao entrar em contato com o vírus, a
probabilidade de se infectar e apresentar qua-
dro clínico sintomático cai para menos de
50%, após a segunda dose da vacina. É um
valor muito significativo ainda mais se con-
siderarmos que, em relação ao desenvolvi-
mento de quadros graves, a proteção das va-
cinas pode se aproximar a 100%.

PROCESSO
Ao neutralizar o vírus impede que seja ini-

ciada a infecção ou que ela evolua para qua-
dros graves, conforme explica Carlos Aita,
médico patologista clínico responsável pela
assessoria médica do laboratório DB Diag-
nósticos. Um estudo da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ) evidenciou que
cerca de 85% dos pacientes que receberam
a vacina CoronaVac produziram anticorpos
neutralizantes.
Aita explica que, quando o paciente é va-

cinado, isso induz uma resposta imune di-
recionada aos antígenos vacinais. Dentre os
vários mecanismos dessa resposta, a pro-
dução de anticorpos é um deles e, em geral,
o mais estudado e comumente avaliado de-
vido à facilidade na sua dosagem.

TIPOS DE ANTICORPOS
Diversos são formados nessa resposta, in-

cluindo aqueles conhecidos como neutrali-

zantes. O nome vem da capacidade de se li-
gar em estruturas, antígenos do vírus, im-
pedindo a sua entrada nas células e infecção.
Ou seja, “neutralizando” o vírus. A grande
maioria das vacinas desenvolvidas para CO-
VID-19 usa como antígeno indutor da res-
posta imune a proteína Spike (por exemplo
AstraZeneca e Pfizer) ou o vírus inteiro ina-
tivado (CoronaVac). “Hoje já existe um tes-
te de alta sensibilidade e especificidade
para identificar se o paciente produziu an-
ticorpos neutralizantes após a vacina. Cha-
mado de teste de anticorpos neutralizantes
totais, ele apresenta uma informação inte-
ressante para quem já teve a doença ou para
quem tomou a vacina e quer saber se pas-
sou a produzir estes anticorpos com capa-
cidade de neutralizar o vírus.

PARA REALIZAR TESTE
É necessário colher uma simples amos-

tra de sangue. Após teste inicia-se a produ-
ção de anticorpos. Entretanto, nem sempre
isso ocorre em todos os pacientes e ainda não
se sabem exatamente os motivos. Além dos
anticorpos neutralizantes existem outros
mecanismos de proteção para os quais ain-
da não existem testes de avaliação, no mo-
mento. Por essa razão, mesmo que o indi-
víduo não tenha formado anticorpos, não sig-
nifica necessariamente que ele esteja des-
protegido. Agora, se os anticorpos foram for-
mados, já é um bom indício de que houve
uma resposta significativa do sistema imu-
ne e há grande probabilidade de não
desenvolver quadros graves.
Ainda segundo Aita, apesar de já existirem

exames sorológicos para a COVID-19 há al-
gum tempo, como os testes para IgG, IgM e
IgA, eles são capazes de detectar o desen-
volvimento de anticorpos contra o vírus, mas
não são específicos para os neutralizantes de
SARS-CoV-2.
Na dúvida não se coloque em risco, evi-

te ficar em situação de contágio.

Um dos principais efeitos
da vacina para promover

proteção ao vírus é a produção
de anticorpos, pelo sistema
imune com capacidade
de neutralizar o vírus.

Está pronto o projeto definiti-
vo das duas pistas da SP-255 que
contornam Araraquara. "O projeto
vai facilitar acesso a vários bairros
cuja população tem dificuldade de
chegar ao centro", disse vice-pre-
feito Gaeta. O reinício das obras é
um sonho, "Araraquara está so-
frendo há quatro anos com as
principais vias expressas destruí-
das pelo tráfego intenso de
veículos pesados.
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Currículo no Parque Infantil

Adificuldade financeira das santas casas tem
se agravado com o aumento dos insumos,
remédios, diminuição das doações e re-

dução do repasse do governo estadual. Em Ara-
raquara, não é diferente. Para auxiliar a insti-
tuição na arrecadação de recursos, a Indicação
protocolada na Câmara pelos vereadores (anun-
ciados acima) propõe a criação de Programa e
Campanha de Doação Voluntária, na conta de
água. Do Departamento Autônomo de Água e Es-
goto (Daae) a favor da Santa Casa de Araraquara.
“O projeto e incentivo à doação voluntária,
pode servir de alento ao custeio de material
ou pagamento de dívidas da Santa Casa, as-
sim como acontece em cidades que adota-

ram tal medida”, explica Marchese.

AUMENTO DE 11%
Vereador Lineu de Assis calcula que o pre-

ço de medicamentos, materiais e equipamen-
tos de proteção individual sofreu aumento de
11%, em 2020. “E para agravar a situação, o
Governo do Estado cortou 12% das verbas des-
tinadas às Santas Casas e hospitais filantrópi-
cos. Essa redução de verba está trazendo con-
sequências para atendimentos SUS”, comple-
menta Carlão do Joia. O vereadorMarcos Gar-
rido explica que a ideia central da proposta é
que, nas contas de água do contribuinte, haja
a possibilidade de doações, a partir de R$ 5,00.

“O dinheiro cairia em uma conta específica do
Daae, que descontaria impostos devidos, re-
passando a quantia à Santa Casa. A cada seis me-
ses, o hospital faria uma prestação de contas em
seu site ou em portais de notícias”, detalha.

ESFERA EXECUTIVA
Como o assunto em questão inclui-se no rol

de competências do Prefeito, estabelecido pela
Lei Orgânica do Município em obediência à
Constituição Federal, cabe aos vereadores
apenas sugerir a proposta de lei para, ao de-
pois, analisá-la e votá-la em Plenário. Ob-
viamente sendo enviada pelo Poder Executivo
para aprovação.

De Valdir Massucato:

Neste sábado no parque infantil, empre-
sários estarão recebendo currículos dos
desempregados de Araraquara, causados

pela crise da pandemia.
Os currículos serão entregues aos empre-

sários da cidade, que efetuarão a contratação

das vagas disponíveis. Caso os currículos sejam
superiores ao número de vaga, será feito um
banco de dados para futura contratação.

Será feita uma relação da quantidade de
currículos recebidos e enviados ao Prefeito
Edinho Silva, responsável em partes pelo de-
semprego na cidade pelos constantes lock-
down (fechamento geral).

É importante ressaltar que essa iniciati-
va não resolverá o problema do desempre-
go, não podemos criar expectativa de que
todos os que levarem seu currículos
serão contratados, mas com certeza será fei-
to um esforço de coração para resolver em
parte o flagelo de tantos pais e jovens
desempregados.

Doação à SANTA CASA
na conta de água. A
garantia de caixa

Bela iniciativa dos vereadores Marchese da Rá-
dio, Carlão do Joia, Marcos Garrido e Lineu de
Assis, visa aliviar a crise financeira do Hospital.
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Baixem a bola, pelo Brasil
Ten. Dirceu
Cardoso Gonçalves

Há muito não vivíamos mo-
mentos de polarização tão
intensa como agora. Para

qualquer lado que voltar a aten-
ção, se observa atitudes volun-
tariosas e radicais que em nada
contribuem para a sonhada paz
social. Temos o presidente com
pavio curto (com isso agita o am-
biente), a oposição ruidosa e
sem qualquer compromisso com
a sustentabilidade do país, e Ju-
diciário que, nas diferentes ins-
tâncias, s.m.j. toma medidas
nunca antes vivenciadas, por ve-
zes invadindo atribuições do
Executivo e Legislativo (outros po-
deres da Republica) fragilizando
o equilíbrio institucional. Preo-
cupa-nos a afirmativa do depu-
tado Ricardo Barros, líder do go-
verno na Câmara, de que as de-
cisões judiciais poderão deixar de
ser cumpridas. Se chegarmos
nisso, esse obstáculo somado
às atitudes de risco de outros se-
tores, colocará em xeque a de-
mocracia, tão enfatizada e feste-
jada mas pouco respeitada e
praticada no Brasil das últimas
décadas.

Mas, recorre-se no foro ade-
quado caso não seja aceita. Isso
ocorre quando temos um regime
político-institucional estável. Não
quando os políticos, ao não con-
seguir fazer prosperar suas pro-
postas e posições no ambiente
político, partem para judiciali-
zação na tentativa de ganhar no
tapetão o que não consegue ob-
ter no voto e na troca de idéias e
debates. O Judiciário é o último
bastião à disposição da socieda-
de para dirimir dúvidas e esta-
belecer procedimentos. Mas, o
que temos visto nessa quadra de-
mocrática em que vivemos são
membros dos outros poderes
levando à apreciação judicial
questões que, pela gênese dos po-
deres, deveriam tramitar e se es-
gotar pelo Legislativo e Executi-
vo. O Judiciário tem sido usado
como primeiro bastião, um nú-
mero excessivo de vezes e por
motivações muitas vezes banais
que, quando decididas por um

magistrado, configuram a inva-
são em seara alheia. Deveriam os
juízes e especialmente os de-
sembargadores e ministros das
instâncias superiores, rejeitar as
petições oportunistas de perde-
dores políticos para evitar que, de-
cidindo-as, tornem-se parte do
embate alheio. Esse tema, in-
clusive, carece de definições ge-
néricas que possam gerar sú-
mulas vinculantes e acabar com
as impropriedades.

OXALÁ
Não se chegue ao extremo de

o governo descumprir decisões
judiciais, pois isso seria perigo-
so. Mas também precisamos de
medidas severas contra a radi-
calização presente desde o im-
peachment da ex-presidente Dil-
ma Rousseff que, independente
de ser justo ou injusto, ocorreu
dentro do ordenamento jurídico
vigente e sob a direção do então
presidente do Supremo Tribunal
Federal. Dizer que "foi golpe",
como fazem até hoje seus se-
guidores, é insanidade. Ob-
serve-se, também, a impro-
priedade das manifestações
por ocasião da prisão do ex-
presidente Lula que, hoje é be-

neficiado por recursos judiciais.
Os poderes (Legislativo, Exe-

cutivo e Judiciário) são "inde-
pendentes e harmônicos entre
si", segundo o estatuído no art.
2º da Constituição. Deveriam
seus membros observar essa
premissa e não colocá-los para
"brigar". O que o legislador cons-
titucional e todo o povo espera é
que sejam esses poderes sufi-
cientes para garantir a estabili-
dade de um regime político e as
condições básicas para a Nação
trabalhar, se desenvolver e ser fe-
liz. Em termos gerais, não é jus-
to que nenhum dos poderes ou
seus integrantes extrapolem em
suas funções ou prerrogativas. A
Constituição (art. 1º) estabelece
como "Estado Democrático de Di-
reito". O voluntarismo, venha
de onde vier, atrapalha a demo-
cracia e só pode levar à ditadu-
ra, que todos somos capazes de
imaginar como começaria, mas
nunca de que forma terminaria.

(*) É dirigente da
ASPOMIL (Associação de

Assist. Social dos Policiais Mi-
litares de São Paulo)

aspomilpm@terra.com.br

A premissa básica é de
que ordem judicial não
se discute, cumpre-se.

(Campanha do J.A.)

RReeggiissttrree  oo  
sseeuu    iimmóóvveell..  
ÉÉ  qquueessttããoo  

ddee  sseegguurraannççaa..

CCCCaaaarrrrttttóóóórrrriiiioooo
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Dia da Imprensa

Mercantil encaminhou a máquina de
café para registrar “Dia da Im-
prensa”. Como todos os dias são qua-
lificados, até ao próximo café para
colocar a conversa em dia. Obrigado!

Qual a formatação? Importa a finalidade: informar e fortalecer os laços
de amizade, consciência de bem-servir à coletividade. Sempre ao dispor!

Jornalismo sério e afetivo
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Prefeito Luiz Antonio Noli,
que tem olhar sempre de
futuro e bem-estar de sua

gente, acaba de credenciar o

município para receber serviços
de uma Agência do Sebrae. “Va-
mos torcer para que as trata-
tivas levem à liberação de uma

Sala do Empreendedor e outros
serviços de elevado interesse de
coletividade”, afirma o gover-
nador da cidade.

SANTA 
LÚCIA
RESPIRA
O SEBRAE

Pé de moleque de leite condensado 
Ingredientes

500 g de amendoim
1 xícara de açúcar
1 lata de leite condensado

Modo de Preparo
Torre o amendoim retire a

casca.
Coloque em uma panela,
acrescente o açúcar e o lei-
te condensado.
Leve ao fogo e mexa até co-
meçar desgrudar do fun-
do da panela.

Em seguida despeje em
uma forma untada com
óleo. Deixe esfriar um
pouco e corte em qua-
dradinhos.
Preparo: 25 min  
Rendimento: 30 porções

11- Carlos André do 
Nascimento, Ronaldo H. 
Azevedo Mattos, Paulo André
Alves Pinto, Carlos Eduardo
Zimmermann e Fernando
César Frajácomo.

12- Teresinha Bacarin, 
Leonor Lofredo, Maria 
Cristina Lorenzon, Márcia 
Ultramari e Merielen 
Romaninio Estevo

13- Mônica Nasser, Antonia
Dalva Carvalho Pilon, 
Romulo Antônio Cefaly, 
Antônio Rodrigues Martins,
Antônio Carlos Trosdorf e 
Danieli Cristina Borges.

14- Maria Cândida Toledo, 
Alfredo Haddad Neto e 
Humberto Veronez.

15- Cristiane Guimarães,
Carlos Massayuki Miyai, 
Sérgio Luiz Gagliardi Lopes,
Márcia Regina Terasso 
Magnani e Tatiana 
Cristina Barrettos.

16- Aiko Kitatani Quisté, 
Silvio Kawakami, Francisco
Renato da Silva, Maria Alice
Costa Peiró, Maria Assunta
Marquesi, Jeferson Tadeu
Barroso e Romoaldo 
Benedito Penteado.

18- Regina Célia Smirne,
Luis Fávero de Souza,Lauro
Martins de Oliveira, Marcos
Augusto Pimentel e Luciano
Adriano Pesce.

Dirigentes, supervisores, dire-
tores do núcleo pedagógico e ou-
tros profissionais de todas as 91 Di-
retorias de Ensino (DEs), nesta se-
mana, debateram sobre o tema no
Memorial da América Latina, na ca-
pital paulista. Foram abordados,
dentre vários pontos, legislação,
histórico de diálogos com estu-
dantes e professores, benefícios
para acesso ao ensino superior, car-
ga horária, itinerários formativos,
cronograma e manifestação de
interesse. 

O Novo Ensino Médio aproxima
os estudantes das transformações
da sociedade e do mercado de tra-
balho, por meio de um currículo
mais flexível. A proposta conside-
ra, em especial, três frentes: o de-
senvolvimento do protagonismo e
do Projeto de Vida dos estudantes,
a valorização da aprendizagem
com a ampliação da carga horária
de estudos e a garantia de direitos
de aprendizagem comuns.

IMPORTÂNCIA 
DO EVENTO

Foi comentada pelo secretário
estadual da Educação, Rossieli
Soares: “ensino médio tem que ir
além de preparar para o vestibu-

lar. Precisamos, enquanto rede, in-
centivar novos olhares, percep-
ções, aptidões individuais em toda
a trajetória de aprendizagem dos
estudantes”, declarou. 

Em 2018, Rossieli, então mi-
nistro da Educação, foi o respon-
sável pela homologação da etapa do
ensino médio na Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC). Ainda so-
bre o ensino superior, recente es-
cuta realizada junto aos estudan-
tes apontou que “preparação para
o vestibular” foi a terceira prefe-
rência estudantil (21,8%), atrás de

“estudar as disciplinas que mais
gosta” (33,2%) e “ingresso no
mundo do trabalho” (59,8%). 

“SONHOS EM MOVIMENTO” 
Presente na formação, Maria

Beatriz Oliveira, dirigente em São
José dos Campos, analisa o Novo
Ensino Médio como "um marco
para a educação brasileira". Ela
destacou o papel dos itinerários for-
mativos, que possibilitam os alu-
nos aprofundarem conhecimentos,
conforme seus interesses, e a for-
ça do componente Projeto de Vida. 

Secretaria da Educação do Estado dá sequência para im-
plementar o Novo Ensino Médio. A programação, sobre a pro-
posta, começa neste ano com estudantes da primeira série. 

ANIVERSARIANTES

Dengue pode 
matar se não

oferecer 
assistência 

médica 
rápida e 
eficiente.

NOVO ENSINO MÉDIO
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Texto: Lineu de Assis

OParque do Pinheirinho
“Otaviano de Arruda
Campos” foi inaugura-

do em 22 de agosto de 1975,
um dos melhores da região
com opções de lazer. Era cha-
mado de Centro de Recreação
do Trabalhador.
O parque que pertence ao

Município tem duas represas,
a menor era utilizada como
captação da cidade, desativada
há muitas décadas. A represa
maior tem praias artificiais, pal-
co para apresentações artísti-
cas, bar e pedalinhos. O local
tem quadras, campos de fute-
bol, piscinas, espaço para di-
versas modalidades esporti-
vas, bosques, áreas para chur-
rasco e horta. 

PINHEIRINHO 
& FERROVIÁRIA

Nos últimos dias surgiram
relatos sobre a venda do CT 
do Pinheirinho para a Ferro-
viária S.A. o que merece 
considerações:
1.Medida total da área 138 mil

m2 no valor de R$ 15 milhões,
por metro R$ 108,00, um va-
lor bem abaixo já que conta
com estrutura de um C.T.;
2. Se existia possibilidade de
venda, pergunta-se: por que a
Prefeitura fez reformas e sis-
temas de irrigação, valores al-
tos, no último ano?;
3. Precisamos saber por que a
Prefeitura solicita emergen-
cialmente a apreciação e apro-
vação da Câmara do patrimô-
nio público tão importante
que exige estudo com maior
profundidade para delibera-
ção correta?

IMPORTANTE 
RESSALTAR

Nada temos contra acionis-
tas da Ferroviária S.A.; pelo con-
trário, como araraquarenses te-
mos que agradecer. Afinal,
esse modelo mantém os clubes
no cenário mundial... não exis-
tem outros caminhos. Mas,
refutamos a descaracterização
do surgimento do Parque Pi-
nheirinho como elemento de
lazer, recreação e prática es-
portiva de Araraquara.

SUGESTÃO

Prefeitura de Araraquara
deve ceder uma de suas inú-
meras áreas ociosas, no regime
de comodato para a FERRO-
VIÁRIA S.A. cujo montante, 
R$ 15 milhões, poderá cons-
truir o sonhado Centro de
Treinamento e, com o exer-
cício desse Centro, possa co-
locar o clube progressiva-
mente no topo do cenário
brasileiro. Vejo aqui a melhor
solução, Parque Pinheirinho
continuaria como elemento de
lazer, recreação e prática es-
portiva do povo araraquarense.

PLANEJAMENTO

Só para citar ações que ge-
raram problemas por atitu-
des impulsivas, sem estudo
aprofundado.
- Quando a Arena da Fonte

foi municipalizada, ficou cer-
to que os proprietários de Tí-
tulos Patrimoniais e os de Ca-
deiras Cativas seriam ressar-
cidos. Até hoje nada foi feito.
Nem se fala sobre isso.

OUTROS 
FATOS

Na região da “Arena da Fonte”
temos:
- Centro de Evento “Nelson Bar-
bieri”.
- Barracão de Exposições, local
da Facira.
- Ginásio de Esportes “Castelo
Branco”.
- Praça da Arena da Fonte (fe-
char portões) para surgir am-
plo espaço.
- Arena da Fonte - moderno Es-
tádio de Futebol.

CENTRO DE 
TREINAMENTO

Vem à tona a falta de Pla-
nejamento da Prefeitura: tí-
nhamos o campo suplementar
(treinamento) para abrigar
moderno C.T. Por falta de pla-
nejamento ele foi vendido para
ao mercado imobiliário im-
possibilitando o complemento
do complexo. Não podemos
continuar errando e para lem-
brar: estou vereador para de-
fender nossa cidade e nossa
gente, sempre!

Parque Pinheirinho: história

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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MESA do EDITOR
Gepol

PRECISA DE CARINHO

Como destratar um amigo como
esse? Mas, infelizmente tem gen-
te que não consegue ver os olhos
do animal em busca de afago,
atenção e bom tratamento. Pro-
cura o companheirismo e confia
nos humanos. Não se pode 
desapontá-lo, dói no coração.

UM PEDIDO

Aproveito para pedir que a po-
pulação colabore e denuncie ao
presenciar casos de maus-tratos
ou abandono", explica a coorde-
nadora de Bem-Estar Animal,
Carol Galvão. Ressalta que a
prisão do acusado foi decreta-
da com base na nova Lei Fede-
ral que aumentou as penas
para quem comete atos de abu-
so, maus-tratos e violência 
contra cães e gatos.

4

PENA MAIS PESADA

Quem for condenado por tratar
mal os animais poderá cumprir
de dois até cinco anos de prisão.
Além disso, será multado e proi-
bido de abrigar animais de esti-
mação. A coordenadora afirma
que o abandono causa extremo
sofrimento ao animal, que vê sua
vida colocada em risco pela difi-
culdade de encontrar alimento e
abrigo, além de ficar sujeito a
atropelamento e brigas com 
outros animais.

VAGAS ESCOLA MUNICIPAL

Inscrições para 200 vagas, nesta
segunda (14). Podem se inscre-
ver alunos matriculados nos 3º,
4º e 5º anos do Ensino Funda-
mental para acesso ao 1º ano da
EMD - Escola Municipal de Dan-
ça “Iracema Nogueira”. EMD
visa propiciar ao aluno que de-
senvolva ao longo dos seis anos

1

CASO CONCRETO, 
DENUNCIE

As denúncias podem ser feitas
na Ouvidoria Animal, Telefo-
ne 3301-3130, com atendi-
mento de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h30 às 16h30. Nos ca-
sos de emergência, das 16h30
às 7h30, inclusive 24 horas
aos finais de semana e feria-
dos, a ligação deve ser feita
para o número 9.9993-8232. 

CASO GRAVE

Coordenadoria Executiva de
Bem-Estar Animal atendeu,
nesta semana, um caso grave
de maus-tratos: abandono de
animal. Um homem foi pre-
so em flagrante pela Polícia Mi-
litar acusado de abandonar
um cão na Via Vicinal que liga
Araraquara a Bueno de An-
drada. Prefeitura fez o abri-
gamento desse animal que 
estava com o homem. 

6

3

2

de formação a compreensão do
mundo e fruição das diferentes
linguagens artísticas; que também
desenvolva e exercite sua capa-
cidade reflexiva, buscando a ar-
ticulação das linguagens artísticas
com o meio social em que vive.

OFICINAS OFERECIDAS

Dança Contemporânea, Balé, Ca-
poeira, Teatro, Sapateado, Músi-
ca, leitura, oficina de Relações, Ar-
tes Visuais, Educação Ambiental
e Informática. Podem se inscre-
ver alunos matriculados nos 3º,
4º e 5º anos do Ensino Funda-
mental para acesso ao 1º ano da
EMD. No ato da inscrição é ne-
cessário portar declaração de
matrícula Ensino Fundamental.

INSCRIÇÕES

De 14 a 18 de junho, das 8 às
17h30, na própria EMD, Avenida
Vicente Jerônimo Freire, 12, na

Vila Xavier. O telefone 3301-1929.
Início das aulas 2 de agosto. Au-
tonomia, responsabilidade, li-
berdade, cooperação, criativida-
de e afetividade, convivência em
grupo e o estímulo para a pro-
dução artística fazem da escola
um projeto importante dentro das
políticas públicas da atual 
administração.

OUTROS VALORES

Além do ensino diferenciado da
dança, o aprendizado de valores
na construção de uma criança-
cidadã, é a principal marca dos
que passam pela EMD. A escola
busca mais que formar artistas:
formar cidadãos: 100 vagas no pe-
ríodo da manhã e 100 no perío-
do da tarde.  Avenida Vicente Je-
rônimo Freire, 12, Vila Xavier, das
8 às 17h30. Fone: 3301-1929.

OBRIGADO PELA LEITURA
OBRIGADO e bom final de se-
mana para nossos leitores.
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DISCURSO DAS VACINAS, ANO PASSADO, NÃO
SE SUSTENTOU FALINDO PLANO DA OPOSIÇÃO

Ogrande comentário político da
semana ficou por conta do
pronunciamento oficial, em

cadeia nacional, do presidente Jair Bol-
sonaro. Depois e durante o pronun-
ciamento houve reações como buzi-
nas e panelaços em várias regiões das
capitais, porém, as considero reações
naturais. 

Os presidentes da República têm
aqueles que o prestigiam como alia-
dos, mas, do outro lado tem os seus
opositores considerados adversários.
Por isso, isso é natural que reações
desse tipo possam acontecer.

A oposição se debruça na prerro-
gativa de que esse discurso vem com
atraso, no Brasil em 24 de março do
ano passado inaugurou-se o nega-
cionismo, minimizando a doença e
qualificando-a como “gripezinha”.

Ao mostrar dados e números du-
rante o seu pronunciamento, o pre-
sidente conseguiu trazer as infor-
mações daquilo que vem fazendo. Para
aqueles que acompanham suas lives,
nas redes sociais ou suas falas durante
entrada ou saída do Palácio da Alvo-
rada, sabem muito bem que não se
teve nenhuma grande novidade. Bol-
sonaro tem tratado desses assuntos
constantemente e o seu pronuncia-
mento, desta semana, está patentea-
do como uma espécie de defesa de 
governo. 

PRIMEIRO
As mortes pela Covid-19, que não

se trata de uma inversão brasileira e
que semelhante aos outros países do
mundo como Estados Unidos, China,
França, Itália, Espanha e Reino Uni-
do, todos tiveram problemas e se cur-
varam diante desta tragédia, ou seja,
trata-se de uma pandemia mundial.

Coube ao Presidente do Brasil la-
mentar a perda de amigos, familiares,
conhecidos e outras pessoas não tão
próximas. 

SEGUNDO
No início houve uma certa difi-

culdade da aceitação do presidente
pela vacina justificando que se trata-
va de mais de duzentos projetos,
pois nenhuma vacina naquela época
tinha a credibilidade de sua eficácia.

Imaginem se o governo tivesse as-
sinado um contrato com um projeto,
pagando antecipadamente e não ti-
vesse vingado? No mínimo os oposi-
tores estariam todos processando o
Presidente ou até mesmo pedindo a
sua cassação por pagar algo que não
recebeu. Naquele momento nenhu-
ma das empresas fabricantes oferecia
garantias sobre efeitos colaterais.

No presente são visíveis os esfor-
ços do governo em apostar nas vaci-
nas que apresentam maior fidedig-
nidade na eficácia com a compra de
novas doses e principalmente de in-
sumos para produção nacional.

O tempo é vertiginoso, passa rá-
pido, é muito veloz. Ao olhar para um
passado recente, ano de 2020, vivía-
mos desesperados sem saber o que fa-
zer, perdidos em incertezas e vendo
pessoas morrendo. Hoje, a cada che-
gada de cargas de vacinas ou insumos
nos aeroportos, muitos brasileiros co-
memoram com euforia semelhante a
de um torcedor apaixonado pelas
cores da bandeira que vibra ao ver um
“gol de placa” em final da Copa do
Mundo.

Finalizando destaco a linguagem
simples que foi utilizada pelo presi-
dente, não se tratando mais de ver-
balizações rebuscadas, com citações
de autores conhecidos internacio-
nalmente, grandes pensadores, pois
esse tipo de discurso ficou no passa-
do já que o povo quer uma mensagem
direta e... olho no olho.

Sempre respeitando nor-
mas de segurança sani-
tária, o Departamento

de Ciências da Administração
e Tecnologia - CAT da Univer-
sidade de Araraquara - UNIA-
RA promove “Portas Abertas:
CAT”, uma visita guiada às es-
truturas utilizadas pelos seus
cursos: Administração, En-
genharia Civil, Engenharia
Elétrica, Engenharia de Com-
putação e Sistemas de 
Informação.

QUANDO?
A atividade será dia 15 de

junho, a partir das 19h, na uni-
dade IV da instituição, na ave-
nida Maria Antonia Camargo de
Oliveira (Via Expressa), 170, na
Vila Suconasa. Os interessados
devem se inscrever no ende-
reço www.uniara.com.br/even-
tos/portas-abertas-cat.

“Estamos promovendo
mais um ‘Portas Abertas’ dos
cursos para apresentá-los aos
candidatos. É também uma for-

ma de prestação de serviços à
comunidade, com esclareci-
mentos sobre conteúdos e ca-
racterísticas das graduações e
peculiaridades dessas carrei-
ras”, explica o chefe do De-
partamento de CAT, Eduardo
Rois Morales Alves.

Durante o evento, será apre-
sentada a infraestrutura de
cada curso, além de ser pos-
sível conversar com os coor-
denadores e tirar dúvidas.
“Essa edição contará, mais do
que nunca, com rigorosos pro-
tocolos de segurança sanitária.
Garantiremos aos participan-
tes distanciamento seguro e so-
cial, uso permanente e obri-
gatório de máscaras, aferição
de temperatura no momento
do ingresso na UNIARA e farta
oferta de dispositivos de álcool
gel”, finaliza Alves.

Texto: Giovani Henrique Peroni

PPPPoooorrrr tttt aaaassss     AAAAbbbbeeeerrrr tttt aaaa ssss
CAT no dia 15, a partir das 19h,
na unidade IV da UNIARA

Pronunciamento me levou 
a uma reflexão e pontuar 

algumas situações.

“Portas Abertas: CAT” no
www.uniara.com.br/even-
tos/portas-abertas-cat ou pelo
telefone 0800 55 65 88.
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TCU: compra irregular de respiradores

OTCU (Tribunal de Contas
da União) publicou acór-
dão, assinado pela rela-

tora Ana Arraes, julgando ir-
regular a compra de respira-
dores e intimando agentes da
Prefeitura de Araraquara a res-
sarcirem valores gastos. A re-
presentação contra a aquisição
foi feita pelo MP-SP (Ministério
Público de São Paulo) em
maio do ano passado.
A aquisição de 25 ventila-

dores pulmonares eletrôni-
cos de reanimação, realiza-
da com dispensa de licitação,
gerou despesa de 
R$ 4.198.750,00 aos cofres
da cidade, conforme revelou
o jornalista Augusto Nunes,
em 2020.

A decisão do TCU cita paga-
mentos indevidos à empresa 
R. Y. Top Brasil Ltda pela se-
cretária municipal da Saúde,
Eliana Honain e gerente 
de compras, Daniele de 
Moraes.  O TCU reconheceu a
ilegalidade em dois pontos:
efetuar o pagamento adianta-
do e sem garantias a uma em-
presa sem qualificação técnica;
certidões fiscais da empresa
contratante tinham data pos-
terior ao pedido de compra. As-
sim, o Tribunal considerou o

rito da compra dos respirado-
res como ato de improbidade.
“Ante o exposto, impõe-se

autuar processo apartado de to-
mada de contas especial, com
a finalidade de quantificar ade-
quadamente o débito e proce-

der à citação solidária dos res-
ponsáveis a serem identifica-
dos, para que apresentem suas
alegações de defesa sobre os in-
dícios de irregularidades e/ou
recolham o valor do prejuízo”,
diz o acórdão.

Servidores assinam
em nome do 

prefeito Edinho

Respiradores a base do problema.
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Arecuperação estrutural do
Ginásio de Esporte “Cas-
tello Branco”, Gigantão

avança com revestimento em pila-
res e cobertura.
A estrutura interna das arqui-

bancadas foi recuperada com os

pontos de trincas tratados e reves-
tidos com nova massa antiferrugens.
A quadra está revestida com ges-

so para evitar danos no piso de ma-
deira flutuante. O prazo de entrega
da recuperação é para novembro
deste ano (360 dias). 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ALMEIDA

+ CECILIA ROCHA, 67 anos.
Sepultada, dia 05, em Matão.

+ SEBASTIANA SOARES ZA-
NONI, 93 anos. Sepultada, dia 06,
Cemitério Parque dos Lírios.

+ ANTONIO ROYS, 78 anos. Se-
pultado, dia 07, em Trabiju.

+ DONIZETE JOSÉ, 62 anos. Viú-
vo Zilda Aparecida Melges José. Se-
pultado, dia 07, em Matão.

+ OSMARINA FRANCISCO DE
AGUIAR TREVISAN, 55 anos.
Viúvo Adão José Trevisan. Sepul-
tada, dia 08, em Boa Esp. do Sul.

+ VICENTE DE OLIVEIRA
NETO, 87 anos. Viúva Maria Con-
ceição F. de Oliveira. Sepultado, dia
09, Cemitério São Bento.

+ GERALDO CORDEIRO BOA,
55 anos. Sepultado, dia 09, em
Guariba.

+ ROMUALDO ALVARO CA-
BRERA, 83 anos. Viúva Maria
Amélia Cabrera. Sepultado, dia
09, Cemitério São Bento.

+ BENICIO GUEDES, 59 anos.
Viúva Luzia de Souza Guedes. Se-
pultado, dia 09, em Dobrada.

+ ENY PEREIRA DIAS, 45 anos.
Viúvo Marco Antônio Aparecido
Bragantin. Sepultada, dia 09, em
Américo Brasiliense.

+ MARIA APARECIDA DELAS-
CREA, 82 anos. Sepultada, dia 10,
Cemitério das Cruzes.

+ HELENO SAMPAIO SILVEIRA,
87 anos. Sepultado, dia 10, Ce-
mitério das Cruzes.

FONTERI

+ DARCY TORRES, 63 anos.
Sepultada, dia 05, em Rincão.

+ HERMINIO FERREIRA LUIZ,
76 anos. Sepultado, dia 05, Ce-
mitério São Bento.

+ ALCIDES DE OLIVEIRA, 81
anos, Sepultado, dia 05, Cemité-
rio São Bento.

+ LAOR DA COSTA LEME, 69

Às famílias enlutadas o pesar do J.A.

anos. Sepultado, dia 05, Cemitério
das Cruzes.

+ SEBASTIÃO MOREIRA DE
MELO, 71 anos. Cremado, dia
06, Crematório Bom Jesus.

+ MARIA MERCEDES ARGENTE,
87 anos. Sepultada, dia 07, Cemi-
tério São Bento.

+ JOSÉ SALIM BARCHA, 87
anos. Cremado, dia 08.

+ MARIA DO SOCORRO DE
LIMA, 53 anos. Sepultada, dia 08,
Cemitério das Cruzes.

+ MÔNICA ANDRÉIA F. PE-
DROSO, 53 anos. Sepultada, dia
08, Cemitério São Bento.

+ MARIA JOSÉ DE MELO, 72
anos. Sepultada, dia 09, Cemitério
das Cruzes.

+ HELLY JOSÉ FERRAZ MEL-
GES, 67 anos. Sepultado, dia 09,
Cemitério São Bento.

+ JOANNA BIGATTO DA COSTA,
84 anos. Sepultada, dia 09, Cemi-
tério São Bento.

+ INES AP. GUIDONI BARBOSA
DE SOUZA, 68 anos. Sepultada, dia
09, Cemitério São Bento.

+ CÍCERA DE CASSIA DOS SAN-
TOS, 46 anos. Sepultada, dia 10,
Cemitério das Cruzes.

+ CONCEIÇÃO DE FREITAS RO-
DOLPHI, 97 anos. Sepultada, dia
10, Cemitério das Cruzes.

+ MANOEL APARECIDO GAS-
PAR, 64 anos. Sepultado, dia 10,
em Guariba.

MICELLI

+ CLEMENTINA BATTISTEL-
LO NUNES, 88 anos. Sepultada, dia
03, Cemitério São Bento.

+ ELZA DE JESUS BATISTA, 74
anos. Sepultada, dia 04, Cemitério
São Bento.

+ GERTRUDES APARECIDA DA
SILVA, 72 anos. Sepultada, dia
04, Cemitério São Bento.

+ MARCOS ANTONIO DE ME-
DEIROS, 50 anos. Sepultado, dia
04, Cemitério São Bento.

•

•

•

•

MMMMAAAANNNNUUUUTTTTEEEENNNNÇÇÇÇÃÃÃÃOOOO

Oito integrantes da equipe de
atletismo da Fundesport (cin-
co do feminino e três do

masculino) vão representar Arara-
quara, este ano, nas provas do
Troféu Brasil 2020. Em virtude da
pandemia será disputado entre 10
e 13, no Centro Olímpico de São
Paulo. Cerca de 700 atletas de todo
o País. Camila Paulino de Paiva, na
modalidade 100m com barreira;
Jainy Suelen dos Santos, 400 me-
tros rasos; Ingrid Ellen da Silva Mo-
reira, heptatlo; Jussara Cristina
Lopes do Carmo, 800 m; e Milena
Mara Andrade, 10.000m e 5.000m,

formam na equipe da Fundesport.

MASCULINA
Alexandre Ribeiro Pastorello,

10.000 e 5.000m; Alex Oliveira
Andrade, salto em distância; e Pe-
dro de Oliveira, decatlo.
A responsável pela equipe da

Fundesport, Noeme Pereira, afirma
que Araraquara tem chances de
conquistar medalhas em provas 
individuais.
O treinador da Fundesport do

salto em distância, Josimar Alipio
da Silva, também diz acreditar em
medalhas para a cidade.

Atletas no Troféu Brasil
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Texto: Prof.ª Dr.ª Terezinha de Jesus Bellote Chaman (*)

TTTTeeeessss tttt eeee     oooo     sssseeeeuuuu     PPPPoooorrrr ttttuuuugggguuuuêêêêssss     ((((666644442222))))

RESPOSTAS:

Resp 1.: d -Não me agrada pessoas que
ficam cochichandopelos cantos.
Cochichar (= falar em voz baixa).
Resp 2.: b -A sua geladeira é bivolt?
Então ela trabalha com 110 e 220
volts. Certo?
Bivolt (= que funciona em duas vol-
tagens).
Volt (= unidade de medida de tensão
elétrica).
Resp 3.:As respostas corretas são ae
b.
Assobiaré igual a (= produzir som si-
bilante pela expulsão do ar).
Resp 4.: d - Que lindos cabelos! Ela deve
usar um bom xampu.
OBS.:A forma aportuguesada xampu
corresponde ao inglês shampoo.
Resp 5.: b -É delicioso saborear um ca-
pucino.
Capucino(= bebida preparada com
café, leite, chocolate e canela). Borba
2004, à p. 236.
Cappuccino - palavra italiana.
Resp 6.: d -Adoro um bom molho à
base de champinhom. 
Champinhom, do francês champignon
(forma mais usual – Neves 2003 p. 176).
Resp 7.: b -O terno do meu marido es-
tava todo engruvinhado.
Engruvinhado(= amassado, amar-
rotado) Borba 2004, à p. 498.
Resp 8.: a -Ficamos todos perplexos
com aquela notícia.
Perplexo (= espantado, assustado).
Resp 9.: b -Foi um verdadeiro chari-
variao final da apuração.
Charivari(= tumulto, balbúrdia, con-
fusão).
Resp 10.: c - Todos sofremos com afu-
ligem, em época de safra de cana-de-
açúcar.
Fuligem(= substância preta produzida
por combustão).

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.

“Faça o que é possível para o máximo de pes-
soas e deixe DEUS encarregar-se do resto”.

Teste o seu 
Português:

01 - Não me agrada pessoas
que ficam __________ pelos
cantos.
a (     )  coxixando;
b (     )  coxichando;
c (     )  cochixando;
d (     )  cochichando.

02 - A sua geladeira é ______?
Então ela trabalha com 110 e
220 ______. Certo?
a (     )  bivolti - voltis;
b (     )  bivolt - volts;
c (     )  bivolte - voltes.

03 - Gosto muito de________
as músicas de Roberto Carlos.
a (     )   assobiar;
b (     )   assoviar;
c (     )   assubiar;
d (     )   assuviar.

04 - Que lindos cabelos! Ela
deve usar um bom _______.
a (     )  shampoo;
b (     )  shampu;
c (     )  champu;
d (     )  xampu.

05 - É delicioso saborear um
____________.
a (     )  cappuccino;
b (     )  capucino;
c (     )  capuscino;
d (     )  capuxino.

06 - Adoro um bom molho à
base de ____________.
a (     )  champignon;
b (     )  xampignon;
c (     )  champignom;
d (     )  champinhom.

07 - O terno do meu marido es-
tava todo ____________.
a (     )  engrovinhado;
b (     )  engruvinhado;
c (     )  ingrovinhado;
d (     )  ingruvinhado.

08 - Ficamos todos ________
com aquela notícia.
a (     )  perplexos;
b (     )  perplequesos.

09 - Foi um verdadeiro
______ ao final da apuração.
a (     )  xarivari;
b (     )  charivari;
c (     )  xiarivari;
d (     )  chiarivari.

10 - Todos sofremos com a
___________, em época de
safra de cana-de-açúcar.
a (     )  foligem;
b (     )  fulijem;
c (     )  fuligem;
d (     )  folijem.

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

A canção “Paz pela Paz”,
composta por Nando Cordel
faz parte do Movimento pela
Paz. A intenção do autor é co-
laborar com a cultura da paz
no mundo. É impossível ser
feliz sem a paz interior, a paz
ambiental e a paz social. To-
das as crianças do país devem
cantá-la nas escolas, nas fes-
tas, nas ruas... Nando Cordel
tem várias canções com temas
de paz, cidadania, boas-ma-
neiras, aborto, etc. A paz do
mundo começa em mim, co-
meça em você, começa em
todo homem que queira cul-
tivar o bem. Nascemos bons,
não podemos nos corromper
pela cultura da indiferença.
Você é o que você pensa. Você

dá ao mundo o que você é.
Cultive o seu coração. Cultive
a Paz...
A paz no mundo começa em
mim
Se eu tenho amor, com cer-
teza sou feliz
Se eu faço o bem ao meu ir-
mão
Tenho a grandeza dentro do
meu coração
Chegou a hora de a gente
construir a paz
Ninguém suporta mais o 
desamor
Paz pela Paz - pelas crianças
Paz pela Paz - pela floresta
Paz pela Paz - pela coragem de
mudar
Paz pela Paz - pela justiça
Paz pela Paz - A Liberdade
Paz pela Paz - pela beleza de
te amar
Paz pela Paz - pro mundo
novo
Paz pela Paz - A Esperança
Paz pela Paz - pela coragem de
mudar
Paz pela Paz - pela beleza de
te amar
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AS CARAS NOVAS DA AFEWilson
Silveira Luiz
e equipe 

Na Mol du ra 
Em 1978 a Ferroviária lançou a Revista
“Araraquara no Nacional”. O ex-presi-
dente do Comercial de Ribeirão Preto,
Fernando Athayde, foi editor daquele
periódico.
A AFE resolveu fazer uma visita ao então
Presidente da CBD - Confederação Bra-
sileira de Desportos, na Rua da Alfândega,
Rio de Janeiro, convidando Almirante He-
leno Nunes para conhecer Araraquara.
Antonio Eugênio Nogueira da Gama,
José Alberto Gonçalves (Gaeta) e José
Welington Pinto, formaram a Comiti-
va. Este colunista foi convidado a acom-
panhar essa visita. Eu não tinha máquina
fotográfica. O saudoso Geraldo Morei-
rame emprestou uma Olympus (preto
e branco) e lá fui eu. Viajamos pela pon-
te aérea São Paulo/Rio e vice versa.
Lá na sede da CBD bati a foto que está
na capa da Revista 6. O Presidente He-
leno Nunes me perguntou por que não
tinha aceso nenhuma luz ao bater a foto.
Voltei preocupado, mas, graças ao pro-
fissionalismo de ”Carminho” Tucci,
consegui salvar o flagrante. E aí está. 
Momento histórico da vida da AFE e da
minha carreira. 

AFerroviária começou o
Campeonato Brasileiro
da Série D, perdendo

por 3 a zero  para o Uberlân-
dia. Jogo em Sorocaba em ra-
zão das reformas na “Arena da
Fonte”. Neste final de semana
volta a atuar fora de Arara-
quara, vai enfrentar a Calden-
se, em Poços de Caldas.

O JORNAL DE ARARAQUARA
mostra algumas das novas
“caras” da Ferroviária para as
disputas do Brasileiro da Série
D com a finalidade de tentar
subir para a Série C do certa-
me nacional.

A Ferroviária continua con-
tratando novos profissionais.
Na próxima edição completa-
remos a lista com fotos e no-
mes destes jogadores.

GGUUEERRRREEIIAASS  DDIIAA  1199  
Depois da derrota por 2 a

1 para o Grêmio de Porto Ale-
gre, em Jau, a equipe femini-
na da Ferroviária voltará a jo-
gar pelo Brasileiro Feminino,
dia 19 (domingo) em São José
dos Campos, contra o São
José.

AARRAARRAAQQUUAARRAA  ÉÉ    
PPRRIIVVIILLEEGGIIAADDAA

Uma das mais importantes
mulheres do Brasil, já faleci-
da, foi Ruth Villaça Correa
Leite Cardoso. A primeira dama
do país, casada com Fernando
Henrique Cardoso, mas, ti-
nha um curriculum riquíssi-
mo. Incluindo a criação do
Programa Bolsa de Assistência
Social transformada poste-

Rodrigo Yuri

Bruno Leonardo Roger Bernardo Vitor Parayba PH Guilherme CastroYuri

David Lazari Marcos Vinicius Lucas Hipólito Guilherme MathisBernardo

riormente em Bolsa Família.
Ela nasceu em Araraquara.

MMUURRIILLIINNHHOO,,  
GGAARROOTTOO  VVOOAADDOORR

(Especial Wilson Silveira Luiz)
Me lembro, com carinho, do iní-
cio da carreira do Murilinho, no
motociclismo. Faz bem registrar
o grande apoio que o compa-
nheiro Odair Peta deu ao Garo-
to Voador e seu pai André. O Mu-
rilinho foi homenageado diver-
sas vezes, sempre após cada vi-
tória, uma após a outra, como
grande revelação da modalidade.

Na semana passada, o Muri-
linho ganhou duas provas de mo-
tociclismo em Indaiatuba, con-
firmando o slogan de garoto
voador.

Parabéns Murilinho. Para-
béns papai André pelo apoio in-
condicional e parabéns ao com-
petente Marcos Morais, treinador
oficial do nosso campeão.
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