
Fechamento do Comércio

Prefeito não pode ter força total...
Cadê os vereadores para equilibrar?

Edição 1.454 18 a 22 de junho de 2021 (distribuição gratuita)

Não é solução, melhor te-
ria sido uma campanha
para mostrar a participa-
ção efetiva da população.

Algo precisa ser feito para
combater a disseminação
da Covid-19. SIM à vida de
todos nós!
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(Editorial)

Falta de vagas na Santa
Casa... DE NOVO!!!

Queixas sobre falta de vagas na Santa
Casa não param de chegar para os ve-
readores. Rafael de Angeli, Lucas

Grecco e Thainara Faria cobram expli-
cações da Prefeitura, através de Requerimento
assinado em conjunto com os vereadores
Edson Hel, Hugo Adorno, Emanoel
Sponton, Lineu Carlos de Assis, Marcos
Garrido e Paulo Landim.

Os parlamentares solicitam o balanço
anual e demonstrativos contábeis auditados,
além dos valores recebidos dos governos fe-
deral, estadual, municipal, doações e cam-
panhas referentes aos últimos dez anos.

Há também questionamentos sobre a taxa
média mensal de ocupação dos leitos. Os ve-
readores ainda pedem que seja enviada a re-
lação nominal de todos os pacientes SUS que
ocuparam leitos nos últimos 30 dias e a des-
crição do leito ocupado de forma individual,

por paciente relacionado, bem como o pe-
ríodo da internação.

Sobre a Mesa Diretora, os vereadores per-
guntam se há algum tipo de remuneração
pelo exercício do cargo, além de requererem
dados sobre a data da eleição, da convoca-
ção e do número de votos. Por fim, per-
guntam se as obras programadas com a ver-
ba do Ministério Público já foram iniciadas.
A Prefeitura tem o prazo inicial de 15 dias para
responder aos questionamentos, prorrogá-
vel por até 55 dias.

Serão conhecidas, neste
mês, propostas do De-
partamento Aeroviário

do Estado de São Paulo para
executar obras de reforma e
ampliação do Aeroporto "Bar-
tholomeu de Gusmão", de
Araraquara. Melhoramentos:
passará por aumento de 300
metros na pista. O pavimento
do pátio de estacionamento
passará por reforço.
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18- Regina Célia Smirne, Luis
Fávero de Souza, Lauro Martins
de Oliveira, Marcos Augusto
Pimentel e Luciano
Adriano Pesce.

19- Josiane Tosetto
Cristofoletti, Denise Gonçalves
Roseghini, Roberto Donizeti
Braghini, Margareth Aparecida
M. B. Delbon, Heraldo Antônio
de Oliveira, Luis Carlos
Tedeschi e Neusa Santana.

20- Eliana Aparecida Costa,
Carlos Alberto Salmazo, João
Gossain, Fátima Eliana
Granada Garcia, Jorge Luiz
Gomes de Assumpção, Zezé
Belline, Caroline P. Rodriguez e
prefeito Edinho Silva

21- Luiz Antônio Goulart
Barbieri, Laércio Grili Grande,
Silvia Mahfuz, Narciso Antônio
Zanin e Valmeire Regina
Zaparoli Vieira

23- Sueli Campos Leite,
Walter Jung, Fábio Eugênio
Boschiero Faccio, Sérgio
Roberto Apolônio,
Guilherme Von Poelhsitz
Neto e Kátia Cristina Sano.

24- Elisabete Arnosti Neves,
Sérgio Salata, Clélia Ap.
Andrade Santos, Paulo
Eduardo Filpi, João José
Rosa, Orandir Ângelo da Silva e
Alexandre R. Chade.

Aniversariantes

A relação dos 20 principais
fornecedores e prestadores
de serviços da Irmandade
também foi requisitada.

Vereadores Thainara Faria, Rafael de Angeli, Lucas
Grecco, Edson Hel, Hugo Adorno, Emanoel Spon-
ton, Lineu Carlos de Assis, Marcos Garrido e
Paulo Landim cobram explicações da Prefeitura
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CONVOCAÇÃO DA SECRETÁRIA ELIANA:
RESPIRADORES GERAM MAIS CONFUSÃO

Vereador Marquese
apresentou requeri-
mento para convocar

a Secretária da Saúde,
Eliana Honain, a fim de
explicar sobre Respirado-
res e Decisão do TCU em
Acórdão que originou ne-
cessidade do ressarcimento
aos cofres públicos me-
diante o recolhimento do va-
lor pago indevidamente.

CONFUSÃO
Começou quando a Se-

cretária se colocou à dispo-
sição para ir a Câmara como
convidada e retirada do re-
querimento de Marquese
por julgar suficiente a ida es-
pontânea da secretária para
esclarecer o caso.

A retirada do Requeri-
mento gerou acalorada
discussão nos grupos de
Whatsapp resultando na
indignação de cidadãos e
cobrança direta aos di-
versos vereadores a fim de
que o requerimento fosse
mantido.

LINEU RESOLVE
No fim da tarde o verea-

dor Lineu de Assis recolocou
Requerimento de convoca-
ção da Secretária da Saúde
Eliana Honain, a fim de
ser convocada e não se apre-
sentar como convidada.

DIFERENÇA
A diferença entre uma e

outra situação é que na
convocação a Secretária será
indagada e precisará res-
ponder sobre a questão, di-
ferentemente de esponta-
neamente explicar o fato
apenas. (Nelson Gritti)

Como alternativa e fa-
cilitador, a vereadora
Thainara Faria pro-

põe a implantação de Pon-
tos de Entrega de Entulhos
e Volumosos (PEVs)móveis,
por meio de caçambas ou
objetos similares, espalha-
dos em alguns pontos da ci-
dade. A solicitação consta da
Indicação enviada à Pre-
feitura. “Durante as fisca-
lizações semanais realizadas
pelo nosso gabinete e tam-
bém a partir de denúncias
de munícipes, observamos
uma quantidade exorbi-
tante de lixo doméstico des-
cartado nos terrenos de di-
versos bairros da cidade de

Araraquara como, por
exemplo, nos bairros do
Residencial Laura Molina,
Jardim Vale Verde, Jardim
Hortências, Jardim Imperial
e Parque São Paulo”.

A medida se faz urgente
visto que os PEVs existentes
não estão sendo devida-
mente utilizados para o
descarte de lixo e entulhos.
“Gostaríamos de uma pro-
vidência da Administra-
ção para conter a negli-
gência da própria popu-
lação, em conjunto com
ações de conscientização
para que toda a sociedade se
comprometa e se envolva”,
diz a vereadora.

DESCARTE
DO LIXO

Vereadora Thainara Faria propõe
caçambas em pontos da cidade.

Pelo terceiro mês conse-
cutivo, Araraquara re-
gistrou alta no valor da

cesta básica. Segundo a pes-
quisa mensal do Núcleo de
Economia do Sincomercio
Araraquara, o valor médio
dos itens ficou 1,46% mais
caro. O consumidor que, em
abril de 2021, desembolsava
R$ 789,35 para adquirir todos
os produtos que compõem a

cesta avaliada, atualmente
paga R$ 800,87 – R$ 11,51 a
mais. As categorias mais atin-
gidas pela alta foram: ali-
mentação (1,55%), seguida
de higiene pessoal (1,41%) e
limpeza doméstica (0,39%).

Considerando o preço uni-
tário médio dos 32 itens ana-
lisados, 18 apresentaram alta,
enquanto 13 registraram re-
dução em maio de 2021. Na

categoria de alimentação, a
elevação atingiu 13 dos 23
itens; na de limpeza domés-
tica, 2 dos 4 itens; e na de hi-
giene pessoal, 3 dos 5 itens
que compõem o grupo. Por
outro lado, as reduções de
preço foram observadas em
10 produtos do grupo de ali-
mentos, em 2 itens de lim-
peza doméstica e em 2 itens
de higiene pessoal.

Itens da cesta
básica, mais caros
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Pai e Mãe merecem viver em paz

FISCALIZAÇÃO

“Deixa-os envelhecer
com o mesmo amor que
eles lhe deixaram crescer;
deixa-os falar e contar re-
petidamente as histórias
com a mesma paciência e
interesse que eles escuta-
ram as suas quando era
criança…deixa-os vencer,
como tantas vezes eles lhe
deixaram ganhar… deixa-
os conviver com os seus
amigos, conversar com os
seus netos … deixa-os vi-
ver entre os objetos que os
acompanharam ao longo
do tempo para não senti-
rem que lhes arrancam
pedaços das suas vidas…
deixa-os enganarem-se,
como tantas vezes você se
enganou. DEIXA-OS VIVER
e procura fazê-los felizes na
última parte do caminho
que lhes falta percorrer,
do mesmo modo que eles
lhe deram a mão quando
iniciava o seu”.

Trabalho de
vereadores
muda a
conduta de
empresa.

a) Após fiscalização parlamentar,
empresa terceirizada de saúde as-
sina TAC – Termo de Ajuste de
Conduta, com MPT.
b) Vistoria dos vereadores Mar-
chese da Rádio e Lineu de Assis
motivou fiscalização da Vigilância
Sanitária e acordo com MPT.

Em abril, os vereadores
Marchese da Rádio (Patriota)
e Lineu de Assis (Podemos) vis-
toriaram instalações e viaturas da
empresa terceirizada Master Med,
contratada pela Prefeitura em
janeiro para auxiliar no transporte
de pacientes, frente ao aumento
da demanda provocado pela pan-
demia de Covid-19. As irregula-
ridades encontradas foram rela-
tadas no Requerimento endere-
çado à Prefeitura.

A inspeção dos parlamentares
provocou uma fiscalização, feita
pela Vigilância Sanitária do Mu-
nicípio, além de ter levado a um
Termo de Ajustamento de Con-
duta (TAC), firmado junto ao
Ministério Público do Trabalho
(MPT).

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
O relatório da inspeção da Vi-

gilância Sanitária, 13 de maio,
aponta que vários itens mencio-
nados no requerimento dos ve-
readores já haviam sido sanados,
como a questão dos copos des-
cartáveis, testes para Covid-19 dos
funcionários, aferição e registro
da temperatura e bolsas emba-
ladas em sacos plásticos, além de
todos os funcionários vacinados.

“Que bom que a empresa se
adequou às normas. A nossa
vistoria foi em abril; com exceção
a questão das vacinas, que não ti-
vemos acesso oficialmente da
lista dos funcionários (tínhamos
apenas uma denúncia), as de-
mais situações estavam equivo-
cadas. Coisas simples, mas, que
tinham que ser mudadas. A se-
gurança dos funcionários tem que
vir, sim, em primeiro lugar”,
reforçou Marchese.

Durante a fiscalização, tam-
bém foram apresentados os pro-
cedimentos operacionais padrão
de higienização dos veículos e dos
ambientes, além dos laudos de
dedetização e limpeza do re-
servatório de água e do equi-
pamento do ar-condicionado.
Houve solicitações, apenas,
para que a empresa construa

um abrigo temporário para re-
síduos sólidos e utilize capas
impermeáveis para os colchões
das áreas de repouso dos fun-
cionários e para os bancos dos
motoristas e co-piloto.

TAC
No dia 12 de maio, a empre-

sa Master Med firmou um TAC
junto ao Ministério Público do
Trabalho, comprometendo-se
a efetuar o registro contratual
de seus trabalhadores no início
da prestação dos serviços, ano-
tando as CTPS's respectivas no
prazo máximo legal, e manter
número de empregados com-
patível com as atividades que
esteja prestando. A empresa se
comprometeu, ainda, “a não
exigir dos seus empregados
uma carga extraordinária su-
perior a duas horas diárias, res-
salvadas as exceções legais e
observando as peculiaridades
de sistema admitidos em lei”.

Em e-mail, a empresa refor-
ça o compromisso com o MPT e
afirma que se utiliza de profis-
sionais freelancers somente para
casos esporádicos.
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FERNANDO PASSOS: RELATOR
DA LEI ORGÂNICA DA CIDADE
VISITA NOBRES VEREADORES

Advogado Fernando Passos, Coor-
denador do Curso de Direito da
Uniara foi recebido por um grupo

representativo dos vereadores. Na opor-
tunidade, o filho do Neil e Helle Nice
(ambos saudosos) autografou o livro
‘Estudos Jurídicos: Constitucional e Em-
presarial’, de Antônio Carlos Rodrigues
do Amaral eMariana Passos Beraldo,
editado em homenagem à sua atuação
como professor da área.

“Na realidade, vim parabenizar Alui-
sio Boi pela forma democrática como vem
exercendo a presidência da Câmara. Isso
honra uma pessoa que passou por aqui.
Eu que fui relator da Lei Orgânica do Mu-
nicípio, quando vejo que os vereadores es-
tão fazendo o melhor, debatendo a de-
mocracia na prática, com uma grande li-
derança, como é o caso do Boi, que sabe
articular os interesses, acho que é um de-
ver parabenizar um trabalho em prol da
sociedade”, afirmou Passos.

DURANTE A CONVERSA
Com presidente Boi e vereadores Lu-

cas Grecco, Fabi Virgílio (ex-aluna de Pas-
sos), Guilherme Bianco, Edson Hel, Pas-
tor Hugo, Luna Meyer, Emanoel Sponton
e João Clemente, também ex-aluno, o pro-
fessor Fernando relembrou várias pas-
sagens com as lideranças de sua época
como vereador e fatos específicos, como,

quando contratado pela Câmara, Ricardo
Lewandowski - hoje ministro do STF,
trabalhou durante a madrugada, junto
com Passos, na elaboração do relatório da
Lei Orgânica de Araraquara.

FORTALECIMENTO
DA DEMOCRACIA

O temamereceu espaço nobre, durante
a visita do vereador que marcou presen-
ça da Casa de Leis, o tema representa um
amadurecimento dos poderes constituí-
dos. O professor Passos disse que tem
amor por todos que ali estavam, uma vez
que representam o povo, e que acredita
que a função de vereador é a mais im-
portante da República, já que o poder do
Legislativo é muito maior do que se pode
imaginar para a essência da democracia.

BOI FELIZ
“Foi uma honra receber um ex-inte-

grante do Legislativo, com tanta história
em Araraquara e que muito contribuiu
com essa Casa de Leis. Foi uma visita que
serviu de aprendizado para todos, com o
relato de experiências vividas aqui na Câ-
mara. O Fernando Passos deixou um
exemplar do livro para cada vereador e um
para a biblioteca da Casa, informando que
a obra conta com diversos artigos que po-
dem ajudar os legisladores em futuros
projetos de lei”.

Pai nosso
Pai Nosso!
Nosso Pai amado!
Que está no céu
Santo, é o Teu nome
Graças te dou
Pai amado!
Perdoa, os nossos pecados
Nos dê a Tua eterna salvação
Livra-nos do mal
Pai nosso!
Nos abençoa,
Guia o nosso caminho
Pai fala conosco!
Queremos ouvir, a Tua voz
Através da Tua Santa Palavra
Fortaleça a nossa fé
Pai Nosso!
Tenha misericórdia de nós
Cuida de nós!!!
Amém!!

(Versão Bello 35)
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História com 97 capítulos
Reportagem: Luigi C. V. Polezze
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PETISMO ENRUSTIDO DE FHC
Texto: Percival Puggina

As relações entre FHC e Lula
produziriam excelente con-
teúdo para um drama re-

cheado de conflitos shakespea-
rianos. Fernando Henrique atra-
vessou muita avenida de braços
dados com Lula, em históricasma-
nifestações. Durante a Consti-
tuinte (1987-1988), FHC liderava
a bancada do PMDB e Lula a do PT.
FHC formou o MUP (Movimento
pela Unidade Progressista), que se-
ria a plataforma de lançamento do
PSDB e juntos empurraram a
Constituição para o lado esquer-
do onde estamos até hoje, atola-
dos. Em 1994, num encontro
ocorrido em Princeton, combi-
naram a estratégia eficiente que
manteria a esquerda no poder por
um quarto de século. O destino

agiu dentro do previsto e, logo
após, colocou FHC no caminho de
Lula. Quando, em qualquer con-
fronto político com petistas, se con-
figura essa situação, começa uma
guerra.

Lula rosnava e FHC sorria.
Lula atacava e FHC sequer se de-
fendia. O MST invadia a fazenda de
FHC e este não tocava no assun-
to. A gritaria petista contra Bolso-
naro é como hora de recreio em
escola infantil comparada com o
berreiro que o partido armava con-
tra FHC, fazendo dele, de modo
permanente, o último pau de seu

galinheiro. Ele era o cara da "pri-
vataria", do "apê de Paris", o fun-
dador emérito da corrupção na Pe-
trobras. No entanto, quando Lula
foi preso, Fernando Henrique ex-
perimentou uma viuvez política.

Agora, olhos postos em 2022,
FHC se reúne com Lula e diz que
o apoiará numa disputa contra
Bolsonaro. Nummovimento sub-
sequente, pressionado pelo PSDB,
diz que os tucanos terão candidato
e que a afirmação anterior se
aplica ao caso de esse candidato
não chegar ao segundo turno. O re-
mendo não funcionou. Estava de
novo descredenciado e descarta-
do o futuro candidato tucano,
seja quem for, como aconteceu
com José Serra e com Geraldo
Alckmin.

FHC sempre viu Lula e o pe-
tismo como subprodutos de seu

próprio projeto para o Brasil e para
o continente. Há diferenças, por
certo, entre ambos. A maior delas
é de natureza psicológica. Lula gos-
taria de ter sido FHC e este gosta-
ria de ter sido Lula. Aquele nutre
indisfarçável sentimento de infe-
rioridade em relação ao cacique tu-
cano. Este se constrange com a
própria formação acadêmica e
gostaria de ter sido um líder po-
pular. FHC trocaria tudo pela ca-
pacidade de agitar as massas num
comício de operários do ABC. Há
um indiscutível pigarro petista
enrustido nas falas, afeições e na
alma do tucano.

(Percival Puggina (76),
membro da Academia Rio-

Grandense de Letras, é arqui-
teto, empresário, escritor e ti-

tular do site www.puggina.org)

No conflito petistas x
tucanos, a guerra foi

claramente unilateral.
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AFE VOLTA PRA ARENAWilson
Silveira Luiz
e equipe

Na Moldura

Durante os tempos do futebol
“Dente de Leite” da ACEA tive
a alegria de assinar a primei-
ra credencial de atleta do An-
tonio de Oliveira Filho, fu-
tebolista Careca. Depois de al-
guns anos fui narrar no Ma-
racanã a primeira partida do

Careca vestindo a camisa do
Brasil. E no último dia 12
reencontrei o Careca na inau-
guração do CT “José Ricardo
de Freitas” do Colorado Fute-
bol Clube. Alegria, alegria,
alegria como diria o já saudoso
Nil Bueno.

Terminadas as reformas
no gramado, a Arena da Fon-
te recebe jogos do Campeonato
Brasileiro da série D.

Neste sábado, às 5 horas da
tarde, o time comandado por
Elano, enfrenta o Rio Branco,
da Venda Nova/Espírito Santo.

MMUUDDAANNDDOO  DDEE  PPRREEFFIIXXOO
A equipe dos “Campeões da

Bola” vai mudar de prefixo a
partir de 1 de julho. Sai dos
107,5 e vai para 97,3. Boa sor-
te para a equipe comandada
pelo José Roberto Fernandes.

GGUUEERRRREEIIRRAASS  NNOO  
VVAALLEE  DDOO  PPAARRAAÍÍBBAA

Neste sábado(19), a equi-
pe feminina de futebol da Fer-
roviária joga em São José dos
Campos contra o bom time do
São José. Na sequência do
Campeonato Brasileiro.

AARRAARRAAQQUUAARRAA,,  CCIIDDAADDEE
PPRRIIVVIILLEEGGIIAADDAA

Araraquara registra em sua
história a performance do
maior novelista de rádio do
Brasil, Francisco Inácio do
Amaral Gurgel. Ele foi ra-
dialista e escritor quando tam-
bém assinava com os pseu-
dônimos de Assis Machado e
Duke. É o nome de Araraqua-
ra perpetuado também nesses
setores.

LLIIGGAA  PPAAUULLIISSTTAA  
DDEE  FFUUTTSSAALL

A equipe de futsal mascu-
lino da Uniara/Fundesport em-
patou 4 a 4 com Indaiatuba, no
Ginásio de Gavião Peixoto.

E no jogo de Limeira, ven-
ceu o Brutus por 4 a 3.

Neste sábado(19), a equi-
pe comandada pelo Renê Be-
nacci joga em Dracena.

Dependendo desse resul-
tado e o de outras partidas da
rodada, a Uniara poderá con-
seguir vaga na próxima fase.

Registre-se o fato de a equi-
pe não jogar nenhuma vez no
Gigantão que passa por refor-
mas. 

PPEEDDRROO  ÉÉ  PPRRAATTAA
O atleta da Fundesport,

Pedro de Oliveira obteve me-
dalha de prata no Troféu Bra-
sil de Atletismo. A competição
foi realizada em São Paulo e
contou com a presença dos
melhores do Brasil.

Pedro esteve impecável nas
provas do decatlo e compro-
vou sua bela performance
atual. Ele treina na Pista 
Armando Garlippe.

Flagrante registrado pelo
Tetê Viviani durante o des-
cerramento da placa de
inauguração do CT “José

Ricardo de Freitas” do
Colorado FC na Vila Xavier.
Cidinha Pavanelli é presi-
dente do Colorado.

Bruno Santos RamonLéo Castro

EELLEENNCCOO  AAFFEEAANNOO

Mais atletas contratados pela AFE.

CCAANNCCHHAA  DDEE  BBOOCCHHAA

Do clube Ponto Chic 
totalmente reformada.

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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Texto: Prof.ª Dr.ª Terezinha de Jesus Bellote Chaman (*)

TTTTeeeessss tttt eeee     oooo     sssseeeeuuuu     PPPPoooorrrr ttttuuuugggguuuuêêêêssss     ((((666644443333))))

RESPOSTAS

Resp 1.: c -Aquele camarada é muito quei-
xoso. Reclama de tudo, nunca está conten-
te.
Queixoso (= que reclama, que se queixa).
Não confunda com queixudo(que tem quei-
xo grande ou proeminente).
Resp 2.: a -Depois de fazer a tatuagem, o
seu braço ficou inchado.
Tatuagem(= técnica de introduzir, sob a
epiderme, substâncias corantes para produzir
desenhos indeléveis).
Inchado(= intumescido).
Resp 3.: d - Omodelotem um belo porte
longilíneo.
Longilíneo(= afilado, delgado).
Modelo(= pessoa que posa ou desfila, ma-
nequim).
Resp 4.: a - Dr. Mário é um ótimootorri-
nolaringologista.
Otorrinolaringologista (= médico espe-
cialista em otorrinolaringologia: parte da Me-
dicina que se ocupa das doenças relativas ao
ouvido, nariz e garganta).
Resp 5.: b -Sopa é um alimento de fácil ab-
sorção.
Absorção(= ação de engolir, comendo ou
bebendo).
Resp 6.: b -Dona Maria tem uma língua fe-
rina. Não pára de coscuvilharcom as vizi-
nhas.
Ferina(= mordaz, que fere sem piedade).
Coscuvilhar(= fazer fofoca).
Resp 7.: b -Carlinhos é um garoto muito
benquistopor todos os telespectadores.
Benquisto(= querido, estimado).
Resp 8.: c - O candeeiro ainda é muito uti-
lizado no sertão de nosso país.
Candeeiro(= utensílio em que se coloca
azeite, querosene ou gás inflamável para ilu-
minação).
Resp 9.: a -A vassoura de piaçabaoupia-
çava é ótima para varrer a cozinha.
Piaçabaoupiaçava(= palmeira cuja fibra
é usada na fabricação de vassouras, cordas,
etc.).
Resp 10.: d - Papa Francisco é o sucessor
Bento XVI.
Sucessor(= pessoa que substitui ou sucede
outra).

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.

Você já andou de trem? Que tal viajar
no “trem” da maravilhosa poesia de
Manuel Bandeira. Boa viagem...

cou __________.
a (   )  tatuagem - inchado;
b (  )  tatuajem - inxado;
c (   )  tatuage - inchadu.

3 - O modelo tem um belo
porte _____________.
a (     )  longelíneo;
b (     )  lonjelíneo;
c (     )  lonjilíneo;
d (     )  longilíneo.

4 - Dr. Mário é um ótimo
______________.
a (     )  otorrinolaringolo-
gista;
b (     )  otorringolaringo-
logista;
c (     )  otorrinolaringolo-
jista;
d (     )  otorringolaringo-
lojista.

5 - Sopa é um alimento de fá-
cil ___________.
a (     )  abisorção;
b (     )  absorção;
c (     )  absorsão;
d (     )  abisorsão.

6 - Dona Maria tem uma lín-
gua ________. Não pára de
_______ com as vizinhas.
a (     )  felina - cuscuvilhar;
b (     )  ferina - coscuvilhar.

c (     )  firina - couscuvilhar.

7 - Carlinhos é um garoto
muito ___________ por
todos os telespectadores.
a (     )  bem quisto;
b (     )  benquisto;
c (     )  bemquisto;
d (     )  bem-quisto.

8 - O ___________ ainda é
muito utilizado no sertão de
nosso país.
a (     )  candieiro;
b (     )  candiero;
c (     )  candeeiro.

9 - A vassoura de ________
ou _________ é ótima para
varrer a cozinha.
a (     )  piaçaba ou piaçava;
b (     )  piasaba ou piasava;
c (     )  piassaba ou piassava.

10 - Papa Francisco é o
__________ de Bento XVI.
a (     ) sussessor;
b (     )  susseçor;
c (     )  suceçor;
d (     )  sucessor;
e (     )  susessor.

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

Café com pão
Café com pão 
Café com pão
Virge maria que foi isso ma-
quinista?
Agora sim
Café com pão
Agora sim
Voa, fumaça
Corre, cerca
Ai seu foguista
Bota fogo 
Na fornalha
Que eu presciso
Muita força
Muita força
Muita força
Oôôôôôô...

Menina bonita Do vestido
verde
Me dá tua boca
Pra matá minha sede
Oôôôôôô...
Vou mimbora
Vou mimbora
Não gosto daqui
Nasci no sertão
Sou de Ouricuri
Oôôôôôô...
Vou depressa
Vou correndo
Vou na toda
Que só levo
Pouca gente
Pouca gente
Pouca gente...

Teste o seu Português:

1 - Aquele camarada é muito
____________. Reclama de
tudo, nunca está contente.
a (     )  queichoso;
b (     )  queixozo;

c (     )  queixoso;
d (     )  queichozo.

2 - Depois de fazer a
__________, o seu braço fi-
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MESA do EDITOR
Gepol

AMÉRICO COMEMORA 
ANIVERSÁRIO

Prefeito Dirceu Pano abraça
Felipe Cavalari, Fabiano B. Ga-
lucci, Berenice Della Rovere,
Aparecida Brissolari, Hugo
Bombarda Pinheiros, Eduarda
N. dos Anjos, Jaqueline Barbieri
da Silva e João Salvino. São ame-
rilienses que apagam velinha
nesta semana. Parabéns!

4

CENTRO TÉCNICO 
DO COLORADO

Prefeito Edinho Silva parti-
cipou da inauguração e lem-
brou Zé Alemão que co-
mandou o destino da agre-
miação até há pouco. Muitos
jogadores ganharam fama,
por exemplo, Careca que
jogou ao lado de Maradona,
na Itália.

1

6

3

2

MUNICÍPIOS COM ESTUDO
EPIDEMIOLÓGICO

MPT – Ministério Público do
Trabalho traz para o estado de
São Paulo, com apoio da Uni-
versidade de Campinas, o maior
estudo sobre coronavírus do
Brasil. O estudo inclui 500 en-
trevistas  de 11 cidades. Den-
tre elas Araraquara.

MÁRCIA LIA
CONSEGUE VERBA

A deputada estadual conse-
guiu quase 3 milhões de reais
para o segmento da saúde, na
aquisição de equipamentos
médico-hospitalares. Eles es-
tarão sendo enviados para ci-
dades componentes da Região
de Ribeirão Preto. Obviamen-
te Araraquara está inserida.

UNIARA PUBLICA 
PONTOS TURÍSTICOS

O NAT - Núcleo de Atividades
Turísticas promovido pela
UNIARA continua neste ju-
nho com a finalidades de
apresentar os principais pon-
tos turístico do planeta. As be-
lezas do mundo nesse tra-
balho da Universidade de Ara-
raquara. Bela iniciativa.

FISCALIZAÇÃO 
ATACA DENGUE

Fiscalização é intensificada,
notadamente em final de se-
mana, objetivando desestimu-
lar realização de eventos, com
grande número de pessoas.
Reunião de muitas pessoas é
proibida e ponto final. Quem
não cumprir terá que explicar
à força-tarefa da prefeitura. 

COMPRA DE 
RESPIRADORES

O assunto é do conhecimento
geral, mas, quando o prefeito
Edinho vai assumir a respon-
sabilidade de explicar até onde
vai a culpa de cada colaborador
no caso  e o devido “castigo”
pela aquisição infeliz. O di-
nheiro, nessa altura, deve ter
sido devolvido. OBRIGADO aos
que leram mais uma coluna e
fiquem com Deus.

PREFEITO, O MANDA-CHUVA

Mais determinações de cima para baixo, prefeito manda e o povo
tem que obedecer. Não tem como esperar humildade de alguém
investido em tantos poderes. Mais ordens e população atende na
primeira hora. Ponto final.

Prefeito Luizinho Noli, o
chefe do Executivo da linda
Santa Lúcia, agradece ao
Leandro Mancha, Carol Amo-
rim e Felipe Joioso doação de

cestas básicas. Nessa altura,
várias coletividades estão pas-
sando necessidade e cesta
faz um bem danado. O estô-
mago aplaude.

SANTA LÚCIA, SOLIDARIEDADE

MUNICÍPIOS PAULISTAS
COMO MODELOS

O ano de 2021 é emblemá-
tico no resgate da liderança
ambiental, a partir dos mu-
nicípios. Isso faz bem no
momento em que as cida-
des sofrem de insuficiência
de estratégias na redução de
gases produtores do efeito-
estufa. Qualidade de vida é
nosso norte.

5
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Prefeitura, através da Secreta-
ria Municipal de Saúde, faz
neste sábado (19) o Dia D de

Vacinação contra Covid-19 e contra
a gripe influenza. No mesmo dia,
em todos os pontos de vacinação,
também estará sendo realizado o
Dia D da Solidariedade, em par-
ceria com a Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimen-
to Social, com o objetivo de ar-
recadar alimentos não perecíveis,
itens de higiene e limpeza, aga-
salhos e cobertores para famílias
em vulnerabilidade.

O Dia D será das 8 às 16 horas.
Será aplicada a primeira dose da va-
cina contra a Covid-19 em pessoas
de 54 anos ou mais, conforme cro-
nograma e também segunda dose

em pessoas que por algum motivo
estão em atraso. De acordo com nú-
meros da Secretaria Municipal de
Saúde, cerca de 1.150 faltosos es-
tão sendo aguardados.

A vacina contra a Covid-19 estará
sendo aplicada nos pontos de va-
cinação organizados pela Saúde,
com exceção do drive-thru do Sesc
e na unidade do Sesa, mediante
apresentação de RG, CPF e com-
provante de endereço atualizado.

Já a vacina contra a Influenza,
que desde o dia 9 de junho está na
fase 3 da campanha nacional, tam-
bém será aplicada das 8 às 16 ho-
ras, em todas as unidades de Saú-
de do município, com exceção do
CMS da Vila Xavier, do Iedda e da
UPA do Valle Verde.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ALMEIDA

+ DANIEL RIBEIRO DE SOUZA, 85
anos. Viúva Nair Lima da Cruz Souza. Se-
pultado, dia 11, em Trabijú.

+ MARCO ANTONIO BENTO, 49 anos.
Sepultado, dia 11, Cemitério das Cruzes.

+ DORIVAL ROSATO, 87 anos. Sepul-
tado, dia 12, Cemitério São Bento.

+ MARIA TERESA CORREA, 76 anos.
Viúvo Antonio Adão Correa. Sepultada, dia
12, Cemitério São Bento.

+ ANTONIO CARLOS DE CAPOA, 77
anos. Sepultado, dia 12, C. São Bento.

+ NATAL GUIDELLI, 80 anos. Sepulta-
do, dia 12, Cemitério São Bento.

+ MARIA APARECIDA BUENO CASSE-
MIRO, 64 anos. Viúvo Olavo Cassemiro.
Sepultada, dia 13, Cemitério das Cruzes.

+ EDEGAR LOPES DA SILVA, 51 anos.
Viúva Ana Martins Moraes da Silva. Se-
pultado, dia 14, Cemitério das Cruzes.

+ ANTONIA BARBOSA RAMPONI, 94
anos. Sepultada, dia 13, Cemitério da 
Ressurreição.

+ JOSÉ SILVIO MODENESE. Viúva Ma-
ria Celia Ferrari Modenese. Sepultado, dia
14, em Boa Esperança do Sul.

+ JOSÉ SOARES KINAPP, 53 anos. Viú-
va Doralice Gomes Kinapp. Sepultado, dia
14, Cemitério das Cruzes.

+ APARECIDO DA SILVA PORTO, 58
anos. Sepultado, dia 15, em N. Europa.

+ APARECIDA DE OLIVEIRA CRIS-
PIM, 84 anos. Sepultada, dia 15, em Boa
Esperança do Sul.

+ EZINDRO RODRIGUES DOS SAN-
TOS, 81 anos. Sepultado, dia 16, Cemi-
tério das Cruzes.

+ MARIA EMILIA PERRI DE SENNA, 73
anos. Viúvo José Roberto Braz de Senna.
Sepultada, dia 16, Cemitério das Cruzes.

+ MARINES VENANCIO BUENO, 57
anos. Viúvo Francisco de Fatima Bueno.
Sepultada, dia 16, Cemitério das Cruzes.

+ CRISTIANO AP. BELARDO, 95 anos.
Sepultado, dia 16, em Motuca.

+ OSVALDO DOS SANTOS ANTONIO,
58 anos. Sepultado, dia 17, Cemitério das
Cruzes. 

+ FRANCISCA L. PEREIRA, 46 anos. Se-
pultada, dia 17, Cemit. São Bento.

FONTERI

+ ADEMILSON MANOEL DOS SANTOS,
42 anos. Sepultado, dia 12, Cemitério das
Cruzes.

+ MINAKI KANESHIRO TOGAWA, 70
anos. Cremada, dia 11, Crematório Bom
Jesus.

Às famílias enlutadas o pesar do J.A.

+ THEREZINHA LOPES DA SILVA CAR-
BONI, 80 anos. Sepultada, dia 12, Cemi-
tério São Bento.

+ EXPEDITO M. DE SOUSA, 65 anos. Se-
pultado, dia 12, C. das Cruzes.

+ BENEDICTO DA SILVA, 96 anos. Se-
pultado, dia 12, Cemitério São Bento.

+ NATALIA PEREIRA DE SOUZA, 61
anos. Sepultada, dia 13, Cemitério das
Cruzes.

+ ANTONIO RAMALHO DA COSTA, 53
anos. Sepultado, dia 14, Cemitério das 
Cruzes.

+ NELSON SADALA TAVARES, 42 anos.
Cremado, dia 15, Crematório Bom Jesus.

+ NELSON FERRE, 84 anos. Sepultado,
dia 15, Cemitério São Bento.

+ MARIA LOBO DOS SANTOS, 78 anos.
Sepultada, dia 16, Cemitério da Ressur-
reição.

+ APARECIDA FAZOLI DE OLIVEIRA, 86
anos. Sepultada, dia 16, C. São Bento.

+ DORIVAL DE FREITAS LUIZ, 81
anos. Sepultado, dia 16, C. São Bento.

+ JOSÉ S. ESTIMA ALVES, 83 anos. Se-
pultado, dia 17, em Bebedouro.

+ FÁTIMA MARIA GOMES ROQUE DA
GRAÇAS, 61 anos. Sepultada, dia 18, 
Cemitério São Bento.

+ ECEDIR ROBERTO PAULINO, 65
anos. Sepultado, dia 18, Cemitério São 
Bento.

+ JOEL FELIX DE OLIVEIRA, 75 anos.
Sepultado, dia 18, Cemitério das Cruzes.

MICELLI

+ MAURO ESPEJO, 80 anos. Sepultado,
dia 03, em Boa Esperança do Sul.

+ MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS,
50 anos. Viúva Ana Augusta Furlanetto de
Medeiros. Sepultado, dia 04, Cemitério São
Bento.

+ GERALDO RODRIGUES GOMES, 97
anos. Viúva Gautharina Cavalcanti Gomes.
Sepultado, dia 05, Cemitério São Bento.

+ JOSÉ FERREIRA LEITE, 77 anos. Viú-
va Maria de Fátima Leite. Sepultado, dia 08,
em Trabijú.

+ VALDIR CAPOVILLA, 74 anos. Sepul-
tado, dia 09, Cemitério São Bento.

+ TEREZINHA DO CARMOS FREITAS
CAMACHO, 71 anos. Viúvo Antenor Gomes
Camacho. Sepultada, dia 10, Cemitério São
Bento.

+ EDNA FRAGIACOMO BONIFACIO,
75 anos. Viúvo Orlando Bonifácio Martins.
Sepultada, dia 11, Cemitério São Bento.

+ JOSÉ RODRIGUES DE LIMA, 85
anos. Viúva Wanda Rosa de Lima. Sepul-
tado, dia 12, Cemitério Parque dos Lírios.

•

•

•

•

•

DIA ‘D’ NA
VACINAÇÃO
Serão aplicadas doses das vacinas
contra Covid-19 e da Influenza
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Um gol contra 
a Pandemia

(*) José Renato Nalini

Apandemia acarretou con-
sequências de variada or-
dem no Brasil e no mundo.

Natural o desalento ante o misté-
rio de um vírus microscópico de
tamanha potencialidade letal. Al-
guns contaminados são assinto-
máticos. Outros têm leve indis-
posição. Outros ficam gravemen-
te enfermos. Muitos morrem.
Tudo ainda incerto e imprevisível. 

O clima de apreensão e desa-
lento precisa ser combatido com
derivativos e compensações. Uma
destas é a incursão pela cultura e,
principalmente, pela memória. Os
gregos já diziam que o sofrimen-
to se atenua com a lembrança de
dias felizes. Esse lema epicurista
de certa forma está presente na
louvável iniciativa da gloriosa Im-
prensa Oficial do Estado de São
Paulo, cuja carreira na edição de
obras esplêndidas é nacional e in-
ternacionalmente reconhecida,
de publicar a Coleção APL-Perfis
Biográficos.

O Presidente André Arruda e a
Diretora Administrativo-finan-
ceira Izabel Camargo Lopes
Monteiro encaminharam aos
imortais da Academia Paulista
de Letras os sete primeiros vo-
lumes da coleção que tem por
objetivo eternizar os patronos e
integrantes da Casa de Cultura
por excelência de São Paulo, a
Academia Paulista de Letras. 

Os sete primeiros livros con-
templam a biografia de José Bo-
nifácio de Andrada e Silva, o Pa-
triarca, Monteiro Lobato, Ale-
xandre de Gusmão, Vicente de
Carvalho, Rubens Teixeira Sca-
vone, Nuto Sant’Anna e Was-
hington Luis, de autoria do Pre-
sidente da APL, de Gabriel Cha-
lita, Synésio Sampaio Góes Filho,
Ignácio de Loyola Brandão, Már-
cio Scavone, José de Souza Martins
e Célio Debes.

Primorosa publicação, com
capa de Fernando Lemos, traba-
lho eficiente e incansável de Ce-
cilia Scharlach, Carla Fortino e An-
dresa Veronese, além de recupe-
rar uma trajetória exitosa, a vida
de uma Instituição que desde
1909 se devota ao cultivo do ver-
náculo, da literatura e da cultura
bandeirante, ainda é motor de ins-
piração para a juventude brasileira. 

Em momentos de crise, nada
como mergulhar no passado e
encontrar motivos para revigo-
rar o orgulho de ser brasileiro,
manancial fecundo na vida dos
imortais paulistas.

Um verdadeiro Gol da Im-
prensa Oficial do Estado de São
Paulo e sinal de sua vitalidade,
além do seu compromisso com a
publicação de qualidade. 

(Campanha do J.A.)

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

CCCCaaaarrrrttttóóóórrrriiiioooo

(*) É Reitor da UNIREGISTRAL,
docente da Pós-graduação da UNI-
NOVE e Presidente da ACADEMIA
PAULISTA DE LETRAS - 2021-2022.
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Nova Sede dos Bombeiros

Pudim de paçoca 
Ingredientes

1 lata de leite condensado
2 e 1/2 xícaras (chá) de leite
5 ovos, 1 xícara (chá) de paçoca es-
farelada

Calda:
1 xícara (chá) de açúcar
1/2 xícara (chá) de água

Modo de Preparo
Calda: Leve o açúcar e a água ao
fogo baixo sem mexer até formar
um caramelo. Despeje em uma for-
ma de buraco no meio de 24 cm
de diâmetro e reserve.
No liquidificador, bata o leite con-
densado, o leite e os ovos por 2 mi-
nutos. Misture a paçoca com uma

colher e despeje na forma cara-
melada. Leve ao forno médio prea-
quecido em banho-maria por 40
minutos ou até assar e firmar. Re-
tire, deixe esfriar e leve à geladei-
ra por 3 horas. Retire, desenforme
e sirva.

Preparo: 60 min - Rendimento: 8 porções

Rua Itália, 1657 - Centro - Araraquara

MMáárriioo  JJooeell  
MMaallaarraa

OAB/SP 19921

Fone: 3322-5790

Overeador Rafael de
Angeli, primeiro secretá-
rio da Câmara Municipal

de Araraquara, protocolou o Re-
querimento solicitando infor-
mações técnicas sobre a nova
sede do 3º Subgrupamento do
Corpo de Bombeiros, que co-
meçou a ser construída no
imóvel situado ao lado do Hos-
pital da Solidariedade (Hospital
de Campanha). 

Em setembro de 2020, o Pro-
jeto de Lei aprovado na Câmara
(Lei n° 10.040), autorizou o Po-
der Executivo a abrir crédito
adicional especial, até o limite de
R$ 2.636.000,00 para a cons-
trução da nova sede. 

A área ainda pertence ao dono
anterior, ou seja, não transcorreu
o prazo de três anos definido pelo

artigo 6º da Lei do Instituto do
Abandono (Lei Municipal nº
7.733, de 2012) e pelos artigos
1.275 e 1.276 do Código Civil Bra-
sileiro. Segundo relata o vereador,
no documento, somente após
três anos da data da publicação,
se não manifestada expressa-
mente a intenção do proprietá-
rio em manter o bem em seu pa-
trimônio, com recolhimento dos
respectivos tributos, pagamentos
de eventuais multas por infração
à Postura Municipal e ressarci-
mento de eventuais despesas
realizadas pela Prefeitura, o imó-
vel passa a integrar a proprieda-
de do município. 

“"Além do terreno ainda não
pertencer ao nosso município, o
local da nova sede dos Bombei-

O terreno no qual a 
unidade será construída

não pertence ao município
e ainda está em 

processo de encampação. 

ros não tem uma boa localização
para locomoção em casos ur-
gentes, além de ficar bem pró-
ximo ao local que sofre com
alagamentos dificultando o
atendimento de ocorrências”,
explica Angeli.

PARLAMENTAR PERGUNTA
Nesse sentido, no documen-

to informa se foi realizado estu-
do técnico, junto ao Corpo de
Bombeiros, referente ao trajeto

e ao tempo de deslocamento
para atendimento de ocorrências
em dias de chuvas intensas?
Além disso, questiona por qual
motivo o município está utili-
zando uma área, para a realiza-
ção de uma obra tão importan-
te, antes mesmo de ter a posse
definitiva do espaço. 

A Prefeitura tem o prazo ini-
cial de 15 dias para responder aos
questionamentos, prorrogável
por até 55 dias.

Vereador Angeli diz que 
há agravante: local está 

a 200 metros da Via 
Expressa que sofre 
com alagamentos.

O vereador 
Rafael de 
Angeli 
protocolou 
requerimento 
solicitando 
informações 
documentadas.
Mudança causa 
desconforto. 

Dengue pode matar 
se não oferecer 

assistência médica 
rápida e eficiente.
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Receitas para educar
(*) José Renato Nalini

Aconvicção de que a educa-
ção é a chave para resolver
todos os problemas brasi-

leiros, sem exceção, é cada vez
mais firme. Basta verificar a ori-
gem das gravíssimas crises pelas
quais o Brasil está a passar.
Educação de qualidade levaria
a melhores escolhas nesse
combalido sistema de Demo-
cracia Representativa que é
oferecido à cidadania. Isso evi-
taria grande parte dos ataques
ao Erário, pois uma população
educada estaria atenta aos des-
mandos de seus representantes.

Não permitiria o carnaval de
emendas eleiçoeiras num orça-
mento fragilizado pela paralisa-
ção da atividade econômica, fru-

to de imprevisão, incompetência
e, por que não dizer – má fé, na
condução das providências es-
tatais para debelar a pandemia. 

Por isso a educação tem de ser
tema central, ao lado do mais ur-
gente – zerar já, não em 2030, o
desmatamento da Amazônia.
Em 2030 já não existirá o que ser
preservado. O recado de “soltar
a boiada” foi seguido à risca pe-
los criminosos que exterminam
o verde, envenenam os rios ao ga-
rimpar em terras indígenas e fal-
sificam guias para dizer que a
madeira destinada à exportação
provém de áreas liberadas. Bas-
ta olhar o que foi feito do verde
paraense para sequer precisar
desmentir os inescrupulosos
ecocidas. E qual a educação de
que o Brasil precisa?

Assim como ocorreu um tem-
po com o futebol, nossa Pátria
dispõe de milhares de espe-
cialistas. Muitos deles não en-
frentam a sala de aula. Elabo-
ram teorias, querem fazer con-
sultoria e promovem seminá-
rios, congressos, simpósios e,
nesta temporada, incontáveis

lives. Livros, ensaios, teses, dis-
sertações e obras coletivas. Tudo
para mostrar como se deve 
educar uma criança.

O problema é a preservação
de uma visão antiquada do que
seja educar. As crianças de hoje
são millenials. Nasceram já com
chips da disruptiva profunda
mutação gerada pela Quarta Re-
volução Industrial. Não suportam
as aulas expositivas de cinquen-
ta minutos, com a repetição de
conteúdos que encontram ins-
tantaneamente online. Não nos
esqueçamos de que o Brasil tem
quase trezentos milhões de mo-
biles. Muitos de nós possuímos
mais de um. O acesso à infor-
mação é imediato e fornece da-
dos atualizados, coloridos, mu-
sicais e animados. 

A pandemia mostrou que o

uso das tecnologias deveria ter
sido iniciado há muito mais
tempo. Mas é mais fácil manter
a inércia. Mudar traumatiza.
Como pensar em capacitar os
professores para que sejam in-
dutores da curiosidade do edu-
cando, para que saibam filtrar o
excesso de dados disponíveis e os
transforme em conhecimento.

Há muita controvérsia sobre
o que vai gerar um bom pro-
duto da escola. Alguém com ca-
pacidade de exercer autono-
mia, de praticar a cidadania,
que é o direito a ter direitos,
com capacidade crítica e vonta-
de de mudar o mundo. Sendo 
feliz dentro dele!

Isaiah Berlin, falando sobre
educação, foi muito claro: “A
mera proliferação de remé-
dios é um sintoma da realida-
de da doença”.

É o que vivemos hoje em
nossa turbulenta era.  

Educação de qualidade 
faria o povo sair às ruas 
em defesa do patrimônio

ambiental, que está 
sendo dilapidado. 

O problema não 
é a falta de 

diagnósticos. 
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