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Araraquarense cria teste rápido para Covid-19

Um dispositivo portátil de baixo
custo para teste rápido a partir de
amostras de saliva para detectar

o novo coronavírus foi criado por uma
equipe do Centro de Tecnologia da In-
formação Renato Archer, vinculado ao
Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI), liderada pela pes-
quisadora Talita Mazon, integrante do
Centro de Desenvolvimento de Materiais
Funcionais (CDMF) em parceria com
a startup Visto.Bio. Talita Mazon é ara-
raquarense, fez o Bacharelado em
Química, Mestrado e o Doutorado no
Instituto de Química da Unesp de Ara-
raquara e atualmente é Tecnologista Se-
nior do Centro de Tecnologia da Infor-
mação Renato Archer, em Campinas.
Trabalha na área de Materiais Avança-
dos, com ênfase em Cerâmicas e Com-
pósitos, atuando principalmente com
a síntese de nanoestruturas e filmes de
óxidos semicondutores, piezoelétri-
cos, ferroelétricos e dielétricos, grafe-

no e compósitos e a aplicação destes dis-
positivos em sensores, biossensores,
energy harvesting, supercapacitores.
O biosensor é acoplado ao disposi-

tivo portátil que se conecta por meio de
um leitor USB na entrada do carrega-
dor do celular (igual a um pen drive)
para ser sincronizado a um aplicativo
(compatível com iOS e Android). O re-
sultado do exame - a presença da mo-
lécula viral - torna-se visível em gráfi-
cos na tela do celular. Em testes reali-
zados no Hospital das Clínicas de Bo-
tucatu, vinculado à Unesp (Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Fi-
lho), o kit teve precisão acima dos 80%.
Poder realizar um teste rápido, de

baixo custo, por meio de um disposi-
tivo portátil é importante para ampliar
a rastreabilidade do novo coronavírus,
fator relevante para adotar medidas de
combate à covid-19. “Trata-se de um
teste novo, rápido, fácil, que não pre-
cisa ser realizado por uma pessoa es-

pecializada”, diz a pesquisadora.
Talita ressalta que o trabalho re-
cebeu suporte financeiro do
CDMF/FAPESP, CNPq e VistoBio” e
a previsão é de que chegue aomer-

cado ainda este ano. O grupo li-
derado Talita é formado pelas
pesquisadoras Aline Macedo Faria,
Noemí Angelica Vieira Roza e Ag-
nes Nascimento Simões.

Da esq. para dir. : Aline Macedo Faria (bolsista
PCI/CNPQ), Talita Mazon (CTI/CDMF), Noemí
Angelica Vieira Roza (bolsista PCI/CNPq) e Agnes
Nascimento Simões (bolsista PCI/CNPq).
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(Editorial)

Porque continuar

São 30 anos de história, de no-
tícias semanais, o que é resul-
tado de muita dedicação. O

J.A. deixou de ser um negócio
meramente familiar há algum tem-
po. Reflete e traduz anseios,
problemas e questões relevantes
para a comunidade.
O fundador do J.A., Geraldo

Polezze, sempre desejou que seu jor-
nal se mantivesse firme. Assim, ire-
mos honrar sua memória, manten-
do essa vontade viva, enquanto olha-
mos para um futuro melhor. Saudá-
vel, seguro, num ambiente após a
pandemia.
O Jornal de Araraquara soma-se às

contribuições que Geraldo Polezze já
havia feito à comunidade: como ra-

dialista, vereador, advogado, publici-
tário, empresário, mas, principal-
mente, como cidadão honesto. Sem-
pre procurou dar voz a todos, mes-
mo que de opiniões divergentes. In-
cansável no direito de resposta de
eventuais incomodados. Mostrou
sempremuito respeito namaneira de
divulgar a notícia, os fatos.
Essas lições serão seguidas à risca.
Há muito a fazer, estamos cientes.

Por isso, continuaremos a busca
para melhorar a cada dia, mas sem-
pre mantendo os ensinamentos do
nosso grande mestre Geraldo Polez-
ze. Continuamos! Fica inabalável o
norte que sempre nosmoveu: ser um
veículo de notícias independente,
responsável e respeitoso.

APrefeitura de Araraquara está
realizando obras de acaba-
mento na Cidade Mirim de

Trânsito, defronte ao 13º Batalhão
da Polícia Militar, que apresentará en-
tre outras dependências, ummini-
anfiteatro, salas para administração,
aulas teóricas e práticas, almoxari-
fado e cantina.
A Cidade Mirim de Trânsito re-

ceberá, no segundo semestre, alu-
nos de todas as classes para o ensi-
no de noções básicas de trânsito, tra-
balho desenvolvido em conjunto
pela Polícia Militar, Secretaria de
Transportes e Secretaria de Educa-
ção e cultura.

Cidade
Mirim

Destaque
09/06/1996

16- José Carmo Nigro,
Alejandro Huidobro,
Neide do Carmo Costa,
José Antônio Ribeiro
dos Santos e Cláudio Alberto
Macfaden Juarez.

17- Roberto Bianchi e
João Arnaldo Crispim

18- Sandra C. Lemos,
Márcia Luiza Marques
de Souza, Maria Ninira
Iglesias e Benedito
Ferreira Dias

19- Emílio Rodrigues,
Denise Aranha, Antônio
Tadeu Spera, Nilton de
Oliveira Bessa, Pedro
Henrique de Souza e
Claudete Reinhart

20- Elaine Michetti Rossi
Laurini, Alcides Junquetti,
Carlos Augusto Cataneu,
Valdemir Ap. Redondo de
Conti, Sandra Dall'Acqua e
Maria Amália Montoro

21-Maria Elisabete Afonso,

Oreste Ferreira, Jarbas
Grecco Garcia, Malila,
Carlos Casavechia e Carlos
Alberto Galeazzi

22- Daniela Abelhaneda,
Eduardo Setuo Oishi,
Clara Motterani Caires,
Thiago Acquarone Gomes,
Tiago Ferreira Pires,
Júlio Augusto Marchesan
Marischen, Irinete
Cavalcante Alexandre e
Rosana Maria F. de
Andrade
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Árvores comprometidas são
extraídas e repostas por mudas

“Garantir um meio am-
biente ecologicamente equili-
brado é dever de todos". Par-
tindo desse conceito, o verea-
dor João Clemente (PSDB)
encaminhou o Requerimento
nº 414/2021 à Prefeitura, so-
licitando informações acerca
da extração de árvores que
guarnecem as praças públicas
municipais.
Em resposta, a Prefeitura

informou que todas as su-
pressões foram realizadas em
razão de comprometimento fi-
tossanitário. "Não as retirar co-
locaria em risco a integridade
física dos munícipes. Cada
árvore removida foi avaliada
anteriormente, obedecendo a
critérios técnicos e, após con-
clusão favorável da necessi-
dade de corte, a solicitação foi
encaminhada para empresa
terceirizada executar o ser-
viço, que incluiu além da re-
moção a destoca e o re-
plantio da muda", esclare-
ceu o Executivo.
Também foi informado

que para cada árvore supri-
mida uma nova muda foi, ou
ainda será reposta em seu
lugar, ou próximo a elas.
Atualmente, a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e
Sustentabilidade não pos-
sui corpo técnico suficiente
para realizar vistorias pe-
riódicas em todas as praças
do município. Por isso, de
acordo com a Pasta, o ser-
viço é executado obedecen-
do a três critérios: manifes-
tação de munícipe, de agen-
te público ou quando a pra-
ça está localizada em trecho
que inclui o processo de
revitalização arbórea já rea-
lizado pela Secretaria e que in-
clui a vistoria de árvores de
passeio público, canteiros cen-
trais e praças.

Ov i c e - p r e f e i t o
Damiano Neto,
secretário do Tra-

balho e do Desenvolvi-
mento Econômico e Tu-
rismo, esteve em Brasí-
lia no último dia 6 de ju-
lho para cumprir agen-
da e pleitear recursos
para diferentes áreas da
administração munici-
pal. Com a intermedia-

ção dos deputados fe-
derais Ricardo Izar, Gui-
lherme Mussi e Gui-
lherme Derrite, e tam-
bém do senador Ciro
Nogueira, todos do Pro-
gressistas (PP), o vice-
prefeito protocolou ofí-
cios solicitando recursos
nas áreas de educação,
saúde, turismo e bem-
estar animal.

Vice-prefeito cumpre
agenda em Brasília

Encontro no FNDE: Vladimir Reggiane, pre-
feito de Itápolis; Isaías Custódio, chefe de ga-
binete do deputado federal Guilherme Mussi;
o vice-prefeito Damiano Neto; Jeferson Modesto
e Egio Sacco Junior, assessores de Mussi

Desde o início da pandemia,
o comportamento da po-
pulação em relação aos

cuidados com a saúde mudou.
Muitas pessoas adiaram con-
sultas e tratamentos, princi-
palmente, por medo de se con-
taminar. Outro motivo é que
muitos procedimentos cirúrgi-
cos eletivos foram cancelados
durantes os lockdowns.
Entretanto, esse adiamento de

exames e consultas pode ser po-
tencialmente grave para a saúde.
Em relação às doenças oftalmo-
lógicas, por exemplo, postergar

consultas ou tratamentos cirúr-
gicos, pode significar a perda de-
finitiva da visão.
Segundo a oftalmologista Dra.

Maria Beatriz Guerios, especialista
em glaucoma, a saúde ocular
não deve ser negligenciada, es-
pecialmente quando já existe um
diagnóstico como o do glaucoma.
“O glaucoma é uma doença

potencialmente grave e silencio-
sa, que pode levar à cegueira ir-
reversível. O acompanhamento
médico de um paciente com a
doença deve ser frequente. Infe-
lizmente, tivemosmuitos casos de

atrasos na rotina das consultas no
último ano”.
Uma pesquisa realizada pela

Fight for Sight, organização bri-
tânica dedicada à pesquisa oftal-
mológica, revelou que 1 em cada
5 pessoas no Reino Unido deixou
de visitar um oftalmologista du-
rante a pandemia. Além disso, o
estudomostrou que um terço dos
adultos relatou deterioração da vi-
são desde o início da pandemia.

(Leda Sangiorgio - Assesso-
ria de Imprensa - leda@

agenciahealth.com.br)

Pesquisa britânica mostra que 1 em cada 5 pessoas
deixou de cuidar da saúde ocular durante a pandemia

Adiamento de consultas
oftalmológicas pode causar danos
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Área de Lazer no
Hortênsias é remodelada Programação

até 21 de julho

Um lugar silencioso
Parte II

Moviecom 1: Dublado: Quarta,
sessões às 16h50, 19h15 e 21h30.

Velozes & Furiosos 9
Moviecom 1: Dublado: Sexta, Sá-
bado, Domingo Seg e Terça-feira,
sessões às 16h30 e 19h40.
Moviecom 3: Dublado: Sexta, Sá-
bado, Domingo Seg e Ter e Quar-
ta-feira, sessões às 14h50 e
17h50.
Moviecom 5: Dublado: Sexta, Sá-
bado, Domingo Seg e Ter e Quar-
ta-feira, sessão às 20h50.

Space Jam - Um
novo legado

Moviecom 1: Dublado: Sexta, Sá-
bado, Domingo Seg e Ter e Quar-
ta-feira, sessão às 14h.
Moviecom 2: Dublado: Sexta, Sá-
bado, Domingo Seg e Ter e Quar-
ta-feira, sessões às 16h20, 18h50
e 21h20.

Viúva Negra
Moviecom 3: Dublado: Sexta, Sá-
bado, Domingo Seg e Ter e Quar-
ta-feira, sessão às 21h.
Moviecom 4: Dublado: Sexta, Sá-
bado, Domingo Seg e Ter e Quar-
ta-feira, sessões às 14h10, 17h e
19h50.
Moviecom 5: Dublado: Sexta, Sá-
bado, Domingo Seg e Ter e Quar-
ta-feira, sessão às 18h.

Os Croods 2
Uma Nova Era

Moviecom 2: Dublado: Sexta, Sá-
bado, Domingo Seg e Ter e Quar-
ta-feira, sessão às 14h15.
Moviecom 5: Dublado: Sexta, Sá-
bado, Domingo Seg e Ter e Quar-
ta-feira, sessão às 15h50.

O jornal recebeu a programação
diretamente dos promotores.

Com equipe e recursos próprios, a
Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer remodela a Área de Lazer

"Elisandro Antônio Bitencourt Hildo –
Xaxá", localizada na Avenida Remo
Frontarolli, no Parque das Hortênsias,
na zona leste de Araraquara. As me-
lhorias foram solicitadas pelos mora-
dores e também pelo vereador Emanoel
Sponton (Progressistas) por meio de in-
dicação oficial à Prefeitura.
A quadra poliesportiva teve reparos

nas muretas, correções em trincas,
novas demarcações na quadra polies-
portiva e pintura geral. Novos aparelhos
foram instalados no playground e os de
exercícios físicos foram revisados e
pintados.

Cinema

CAMPO DE FUTEBOL
Além da Praça Xaxá, a

Prefeitura revitaliza a Área
de Lazer "George Was-
hington Rocha", a do cam-
po de futebol, no final da
Rua Sinésio Wiss Barreto,

também no Hortênsias.
Essa teve reformas nos
vestiários, instalações de
refletores com tecnologia
Led e a recuperação do
gramado, que está em an-
damento.

Os estudantes da graduação
de Jogos Digitais da Uni-
versidade de Araraquara –

Uniara, Iago Curti Morselli
Araujo e Lucas Marinho de Mo-
raes, apresentaram o game “Ce-
lulando” como Trabalho de Con-
clusão de Curso – TCC. O proje-
to, orientado pelo professorHen-

rique Buzeto Galati, envolveu os
cursos de Biologia e Pedagogia da
instituição, e também contou
com a colaboração do aluno de
Design Digital da universidade,
Rafael Aurelio Rufo Freitas, na
parte artística.
“Trata-se de um jogo que tem

como objetivo ser ummaterial de

TCC de Jogos Digitais da
Uniara traz game educativo

apoio para aulas de biologia, de
modo que possa reforçar, para os
alunos, as aulas ministradas so-
bre as organelas da célula vege-
tal”, explicam Araujo, Moraes e
Freitas.Eles comentam que, atual-
mente, mais da metade da po-
pulação mundial usa a tecnolo-
gia como ferramenta para dis-
tração. “Com isso em mente,
faz-se necessário modernizar as
salas de aula e se adaptar aos tem-
pos modernos e, com jogos digi-
tais, isso é possível. Esse ‘item’
pode ser uma grande ferramen-
ta de auxílio como plataforma de
apoio à aprendizagem dentro de
sala, tornando as aulas mais di-
nâmicas e divertidas. Assim, é
interessante que se tenha cada
vez mais jogos digitais em sa-
las de aula, o que pode engajar
os jovens a quererem aprender
mais”, destacam.

Projeto “Celulando” foi orientado
pelo professor Henrique Buzeto Galati
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Descontos nos salários de servidores

Depois de receber reclamações
de servidores públicos, o ve-
readorMarcos Garrido (Pa-

triota) encaminhou o Requeri-
mento nº 337/2021 ao Executivo,
solicitando informações do depar-
tamento de Recursos Humanos da
Prefeitura sobre descontos “in-
devidos nos salários de traba-
lhadores e suspeita de prática ha-
bitual e orquestrada do setor
como retaliação às reivindica-
ções da classe e manifestações pú-

blicas neste ano de 2021”.
Em resposta, a Coordenadoria

Executiva de Recursos Humanos, da
Prefeitura, afirmou que, de fato,
ocorrem alguns descontos, numa
média mensal de 1,56%. Segundo
ainda a resposta, amaioria das ocor-
rências se dão por falta de marca-
ção, isto é, quando o servidor não
registra o ponto biométrico; por fal-
ta de comunicação do setor do
servidor ao RH e por atraso no en-
vio de documentos.

Vereador Marcos Garrido (Patriota) questionou tais descontos
e a coordenadoria de Recursos Humanos encaminhou resposta

Usuários das Unidades
de Pronto Atendimen-
to (UPAs) relataram ao

vereador Rafael de Angeli
(PSDB) que presenciaram
funcionários reclamando da
alimentação fornecida nas
unidades. A reclamação era
referente a marmitas que
estavam estragadas, for-
çando os servidores a soli-
citarem alimentação em
restaurantes da cidade e
pagar por conta própria.
Considerando a situação,

o parlamentar encaminhou
ao Executivo, no dia 28 de ju-
nho solicitando informações.
Angeli quer saber quais uni-
dades têm esse tipo de be-
nefício alimentício no local,
quais os cargos que usu-
fruem desta alimentação nes-
sas unidades e quais medidas

de qualidade do alimento
são tomadas perante a ne-
cessidade dos servidores.
O vereador também pede

cópia do contrato firmado
para o fornecimento da ali-
mentação dos trabalhadores
das UPAs.

Vereador Rafael de Angeli (PSDB) rece-
beu informações sobre marmitas estra-
gadas oferecidas a servidores nas UPAs

Qualidade da alimentação
a profissionais da saúde

Considerando que o Programa de
Locação é uma política voltada ao
atendimento habitacional transi-

tório, para indivíduos e famílias em si-
tuação de vulnerabilidade, removidos de
seu local demoradia por situação de ris-
co, catástrofes ambientais, por obras pú-
blicas, dentre outros, o vereador Lineu
Carlos de Assis (Podemos) apresentou
à Prefeitura do Município de Araraquara,
o Requerimento nº 411/2021, pedindo
informações sobre a aplicação do pro-
grama na cidade.
O parlamentar pondera no docu-

mento, que as consequências socioe-
conômicas da pandemia da COVID-
19 causaram um aumento na deman-
da por políticas sociais, dentre elas a de
habitação, devido ao impacto na gera-
ção de emprego e renda para a popu-
lação. Lineu pediu a relação completa
e atualizada dos beneficiários do Pro-
grama, além da relação dos que aguar-
dam o benefício.
A resposta veio por meio da Coor-

denadoria de Habitação, da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano,
responsável pela condução do Progra-
ma de Locação Social nomunicípio, con-

cedido para solicitantes que atendam as
condições socioeconômicas do progra-
ma.
Entre 2016 e 2020, o programa

atendeu 63 famílias requerentes, sen-
do que destas, 32 já assinaram o Termo
Contratual e estão contempladas com
a transferência monetária do benefício;
outras 31 famílias assinaram o Termo
de Compromisso e tem pela frente
trinta dias para apresentação do con-
trato de locação, já que, de acordo
com a Lei Municipal 10.156. o be-
neficiado é o responsável pela loca-
ção do imóvel, enquanto o município
faz o repasse dos recursos, dentro de
condições do programa, com super-
visão e acompanhamento da coor-
denadoria. Outras 79 famílias apre-
sentaram requerimento para rece-
bimento do benefício e estão na su-
plência, aguardando avaliação.
Junto aos esclarecimentos também

foi enviada a relação dos assistidos
pelo programa, juntamente com o va-
lor que cada um recebe, além da rela-
ção dos que estão em processo de ca-
dastramento, para início do recebi-
mento do benefício.

Locação social
Vereador Lineu Carlos de Assis havia pedido
detalhes sobre a concessão do benefício
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Câmara recebe demandas
geradas por redes sociais

Curso de Cozinheiro Profissional do Uniara
Qualifica está com matrículas abertas

Vereador Aluisio Boi recebeu diversos pedidos
das regiões dos bairros Jardim Pinheiros e Parque
São Paulo, que serão encaminhados ao Executivo

Opresidente da Câmara Mu-
nicipal de Araraquara, ve-
reador Aluisio Boi (MDB),

de forma segura, de acordo com as
regras de distanciamento social e
em consonância com o que de-
termina Ato da Mesa Diretora da
Câmara, que fundamenta as nor-

mas de funcionamento do Legis-
lativo, recebeu, na tarde desta se-
gunda-feira (5), um cidadão por-
tador de reivindicações da popu-
lação.

Marcelo Leopoldo, pessoa
bastante ativa nas redes sociais, re-
presentando moradores da região

do Jardim Pinheiros, Parque São
Paulo e bairros adjacentes, procu-
rado que foi por eles, pontuou

para o parlamentar as necessidades
mais urgentes, que lhe foram pas-
sadas através de canais digitais.

OUniara Qualifica – Núcleo de
Cursos de Qualificação Pro-
fissional está commatrícu-

las abertas para o curso de Cozi-
nheiro Profissional, com início
programado para agosto. As ativi-
dades serão realizadas às quintas-
feiras, das 19h às 22h, na unida-
de I da Universidade de Araraquara,
sendo as práticas na Cozinha Ex-
perimental da instituição. Os in-
teressados, que devem ter idade

mínima de dezoito anos, podem se
inscrever pelo link https://bit.
ly/3dS5LN2.
“Será a nossa quinta turma. As

aulas são ministradas por chefes
de cozinha internacionais, e é
um curso completo e gostoso de se
fazer, que aborda desde as habili-
dades básicas, passando pela co-
zinha brasileira e o Garde Manger,
até a cozinha internacional. E
tem a maior parte da carga horá-

ria prática - mais de 80% do total”,
destaca a assistente de coordenação
do Uniara Qualifica, Rosângela
Cristina da Silva.
Informações sobre os cursos

do programa podem ser obtidas nos

endereços www.uniaraqualifica.
com.br e www.facebook.com/unia-
raqualifica, pelo WhatsApp (16)
99761-0114, pelo telefone (16)
3301-7288 ou pelo e-mail atendi-
mento@uniaraqualifica.com.br.

Vacinação
Avacinação avançou mais

rapidamente nas últimas
semanas conforme as re-

messas de vacinas enviadas pelo
Governo Federal e pelo Governo
do Estado foram repassadas para
o município.
No início do lockdown de ju-

nho, Araraquara possuía 78.954
pessoas vacinadas com pelo me-
nos uma dose, representando
43% da população adulta do
município, segundo estimativa da

Secretaria de Saúde com base nos
dados do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística).
O Vacinômetro aponta para
114.060 araraquarenses que to-
maram a primeira dose, ou seja,
62% dos adultos. Forammais de
35 mil pessoas vacinadas neste
intervalo de tempo.
Para mais informações sobre

a vacinação contra Covid-19 em
Araraquara, acesse o site da Pre-
feitura: www.araraquara.sp.gov.br.
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A vacina, a falsa sensação de
segurança e a realidade das UTIs

Jarbas da Silva
Motta Junior (*)

Avacinação da Covid-19 avan-
ça nomundo, a morte de ido-
sos diminui e aumenta a

sensação de que o pior da pande-
mia já passou. Seja pela exaustão da
população que se manteve até ago-
ra isolada, pela necessidade de sair
para trabalhar ou por acreditar
que nas pessoas mais jovens o ví-
rus émenos agressivo. O fato é que
os cuidados e, principalmente, o
isolamento diminuíram. Mas,
por mais desanimador que seja,
ainda temos algum tempo até po-
dermos afrouxar de vez o dis-
tanciamento, o uso de máscaras
e de álcool em gel.
Muitos pensam que, pelos avós

ou pais já estarem imunizados
com as duas doses da vacinas, não
tem problema o almoço de domingo
com a família toda reunida, o filho
adolescente ir na festinha do ami-
go e até mesmo tomar uma cerve-
jinha enquanto curte o jogo do time
do coração com a turma. Mas, in-
felizmente, não é isso que obser-

vamos nos hospitais. O que mudou
foi o perfil dos pacientes, mas a ex-
pressão de pavor diante do agrava-
mento da doença e do medo de
morrer é a mesma.

O corpo mais sadio, muitas ve-
zes sem nenhuma comorbidade,
luta com um vírus cada vez mais
agressivo, que algumas vezes deixa
cada um de nós, os profissionais da
saúde, com a impressão que ainda
não aprendemos a lidar com as fa-
cetas do coronavírus no organismo
e suas complicações. Mesmo que
nós tenhamos aprendido e lutado
muito, o comportamento sem res-

ponsabilidade de alguns faz com que
o vírus seja mais rápido e nos sur-
preenda sempre. E o tempo de in-
ternação acaba sendo ainda maior.
Vemos pacientes que ficam sema-
nas emais semanas em um leito de
hospital.
Nesses 15 meses de pandemia,

é difícil o profissional de saúde que
ainda não tenha escutado a súpli-
ca pela promessa de melhora, da
possibilidade de passar o próximo
dia dos pais junto do seu filho, Na-
tal com a família ou simplesmen-
te para sair da intubação com vida.
Nunca foi tão desafiador e exausti-
vo trabalhar em uma unidade de te-
rapia intensiva.
Os casos são cada vez mais gra-

ves e complexos. Muitas vezes os
pulmões parecem pedras, devido à
rigidez causada pela quantidade
de fibroses. O momento certo para
a extubação é uma incógnita. Cada
vez mais recorremos a tratamentos
extremos, que consideramos a úl-
tima chance de respiro de um pa-
ciente, quando nos deparamos
com o triste “é tudo ou nada”.
E tudo na Covid-19 é muito di-

fícil. Não ter a liberdade de ir e vir
para cumprir a rotina diária é des-
gastante. Não poder encontrar os
amigos é complicado. Trabalhar
na saúde está pesado. Lembre-se
disso, mesmo no momento de to-
mar um café com o colega que está
de máscara diariamente traba-
lhando com você. Muitas vezes é
nesses minutos que acontece o
contágio.
É desafiador, mas precisamos ter

um pouco mais de paciência. Por-
que, se por um lado, o número de
atestados de óbitos que assinamos
nos hospitais aumentou, por ou-
tro, continuamos presenciando os
casos de superação da doença, de
milagres que assistimos todos
os dias. Essa pandemia vai aca-
bar, mas, para isso, cada um
precisa assumir a sua responsa-
bilidade e fazer a sua parte.

(*) É médico intensivista e
coordenador da UTI Covid do

Hospital Marcelino Champagnat

(Central Press - central-
press@centralpress.com.br)

Agora os pacientes
são mais jovens. Nós
nos enxergamos cada
vez mais neles, que
estão com os filhos

pequenos em casa e a
família em prantos.
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Penne ao molho de calabresa
Ingredientes

1 colher de azeite
1 colher de margarina
1 cebola grande
2 dentes de alho picadinhos
1 lata de tomate pelado
2 pitadas de pimenta do
reino em pó
Salsinha picada

Queijo parmesão ralado
2 linguiças calabresa picadinha e
sem pele
250 g de penne cozido al dente

Modo de Preparo
Em uma panela aqueça o azeite e
derreta a margarina. Doure a ce-
bola e o alho, em seguida acres-

cente a linguiça e deixe refogar.
Adicione o tomate picado com o
caldo, acrescente a pimenta do rei-
no e deixe apurar no fogo brando
até engrossar ligeiramente. Espa-
lhe sobre o macarrão, salpique a
salsa e o queijo parmesão ralado.
Sirva em seguida.
Preparo: 30 min - Rendimento: 5 porções

Voo de balão
para namorados
Casais escolhidos na campanha “O
amor está no ar” do Shopping Jaraguá
foram avisados pelas redes sociais.

OShopping Jaraguá es-
creverá mais uma pá-
gina na história de 20

casais que participaram da
campanha do Dia dos Na-
morados “O amor está no
ar” e foram escolhidos para
participar de um voo cativo
de balão e um coquetel fino,
com duraçãomédia de 1h30.
Os voos serão nesta sexta-
feira e sábado, 16 e 17 de
julho, e os casais foram
avisados pelas redes so-

ciais ligação telefônica.
Os escolhidos para o voo

cativo participaram da cam-
panha postando fotos com
suas histórias de amor e
usando a hashtag #20anos-
ShoppingJaraguaNamorados,
em perfil aberto, sempre
com o Shopping Jaraguá
como pano de fundo.

(Imprensa - Aktus -
e-mail: imprensa
@aktus.com.br)

Crimes Cibernéticos
Oprefeito Edinho sancionou

a lei que institui e inclui no
Calendário Oficial de Even-

tos do Município de Araraquara o
“Dia Municipal de Enfrentamento
aos Crimes Cibernéticos”, de au-
toria do vereador Carlão do Joia
(Patriota) e aprovada pela Câma-
ra Municipal.
A data será celebrada anual-

mente, no dia 1º de abril, e pode-
rá ser marcada por reuniões, pa-
lestras, seminários, campanhas
de esclarecimento, conscientização
e outras ações que estimulem o de-
bate junto ao poder público, in-
formem a sociedade e reforcem o
enfrentamento aos crimes ciber-

néticos em Araraquara. (Secretaria de Co-
municação – Prefeitura de Araraquara)

Testes rápidos de Covid-19
em pediatria de UPAs

No dia 2 de julho, a vereadora
Filipa Brunelli (PT) apresentou
à Prefeitura a Indicação nº

2.846/2021, pedindo estudos, com ur-
gência, para a disponibilização de tes-
tes rápidos de Covid-19 na ala de pe-
diatria das Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs) Central e do Vale Verde.
De acordo com a parlamentar, mui-

tas crianças com sintomas gripais ne-
cessitam de testagem nesses locais, e
seus cuidadores têm dificuldade em se
deslocar até os pontos de testagem rá-
pida com as mesmas.
"Seria importante termos nesses lo-

cais testes rápidos para auxiliar na
identificação de casos suspeitos", en-
tende Filipa.

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19. Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL
SOLUÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito que é o Santo dos Negó-
cios que precisam de Pronta Solução e cuja invocação nunca é tardia. Oração - Meu Santo Expe-
dido das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero, intercedei por
mim junto ao Nosso Senhor JESUS CRISTO! Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o San-
to dos Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo das Causas Urgentes,
protegei-me, ajudai-me, daí-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido: “fazer o
pedido”. Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudi-
car, protegei a Minha Família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tran-
qüilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que tem fé. Obrigado.
Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e fazer o Sinal da Cruz. Em agradecimento, mandei publi-
car esta oração, para propagar os benefícios do grande Santo Expedito.

Oração ao Poderoso Santo ExpeditoOração ao Poderoso Santo Expedito

(I.V. F.)

Rua Itália, 1657 - Centro - Araraquara

MMáárriioo  JJooeell  
MMaallaarraa

OAB/SP 19921

Fone: 3322-5790
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(Campanha do J.A.)

RReeggiissttrree  
oo  sseeuu  

iimmóóvveell..  
ÉÉ  qquueessttããoo  

ddee  
sseegguurraannççaa..

CCCCaaaarrrrttttóóóórrrriiiioooo

Araraquara conta com 37 agentes de 
trânsito e 75 guardas civis municipais 

Diante de reclamações recebi-
das em seu gabinete sobre a
falta de efetivo adequado de

guardas civis municipais e agentes
de trânsito, o vereador Lineu Car-
los de Assis (Podemos) protocolou,
em maio, o Requerimento nº
412/2021, em que pedia a relação
completa e atualizada de todos os
servidores em exercício. A resposta
foi enviada pela Secretaria Muni-
cipal de Cooperação dos Assuntos

de Segurança Pública no dia 
03 de junho. 
No documento, a pasta informa

o nome e o número de matrícula de
cada profissional, totalizando 37
agentes de trânsito e 75 guardas ci-
vis municipais. Porém, não comu-
nicou se há a pretensão de se au-
mentar o efetivo do serviço. Para Li-
neu, está clara a necessidade de se
investir em mais contratações e na
capacitação dos servidores.  

Aminha querida cidade de Araraquara está
recebendo emenda de R$ 250 mil so-
licitada pela vereadora Filipa Brunel-

li, do Partido dos Trabalhadores e pelo nos-
so mandato ao deputado Nilto Tatto que de

pronto nos atendeu mais uma vez. A emen-
da será destinada para o enfrentamento da
pandemia de covid-19 que Araraquara atra-
vessa. Nossos mandatos se preocupam com
a saúde da população araraquarense e bus-

ca fortalecer o sistema de saúde que tanto pre-
cisa de recursos neste momento em que mui-
tas vidas estão sendo ceifadas pelo vírus.

(Assessoria de Comunicação da 
deputada estadual Márcia Lia)

Para vereador Lineu Carlos de Assis, número não atende a necessidade do município 

SAÚDE DE ARARAQUARA GANHA R$250 MIL DE EMENDA
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FERROVIÁRIA ENCERRA TURNO DE CLASSIFICAÇÃOWilson
Silveira Luiz
e equipe 

Na Mol du ra 

Polezze – exemplo de amigo. 
Remexendo nos meus arquivos, entre ta-
noas boas lembranças, destaco esse
certificado de Honra ao Mérito, ou-
torgado pela Câmara Municipal de Ara-
raquara em 1980.
Naquele ano eu recebi do Wilson Brasil,

no Ginásio da Portuguesa de Desportos,
em São Paulo, o meu primeiro Troféu
Gandula como destaque da narração es-
portiva no Interior do Estado de São Pau-
lo. 
O então vereador Geraldo Polezze apre-
sentou requerimento sugerindo a entrega

desse diploma de Honra ao Mérito.
Como se nota, com o tempo, as assina-
turas desapareceram. Me lembro que o
Presidente era Manoel Marques de Jesus.
Guardo com muito carinho essa de-
monstração de amizade e carinho do já
saudoso Geraldo Polezze.

Aequipe principal mas-
culina da AFE joga nes-
te sábado, às 3 horas

contra o Boa EC de Varginha
(Minas Gerais) na casa do
adversário. A AFE já está
classificada para a segunda
fase do certame brasileiro da
Série D.

TTRRÊÊSS  GGUUEERRRREEIIRRIINNHHAASS
CCOONNVVOOCCAADDAASS

A Ferroviária mantém a
tradição de revelar atletas
para a Seleção Brasileira de
Futebol Feminino. O time
brasileiro que disputará as
Olimpíadas está a arara-
quarense Bia Zanelato. E
nesta semana mais três re-
velações da categoria sub
20 foram convocadas para os
treinos da equipe nacional.
São elas: goleira Lucilene Ro-
drigues, e as meio campis-
tas Maria Eduarda Batista e
Ana Luiza Hansen.

HHAANNDDEEBBOOLL  NNOO  
CCAAMMPPEEOONNAATTOO  PPAAUULLIISSTTAA

As equipes masculinas
adulto e júnior da Fundes-
port, vão disputar o Cam-
peonato Paulista, comando
técnico de Felipe Fanelli o
popular Periquito.

BBUURRRRIICCEE??

(Especial WSL)
Tem cada coisa neste

Mundo que não da pra en-
tender.
Em todos os maços de ci-

garro aparece a inscrição –
PODE DAR CÂNCER. E tem
milhões de pessoas que con-
tinuam fumando.

BBOOAASS  VVIINNDDAASS  BBEELLIINNEELLLLII

Nem só de notícias ruins, vivemos.

Exemplo: Serginho Belinelli está anun-
ciando para breve, inauguração de
dois supermercados em Araraquara.

Saudação do Jornal de Araraquara, ao
Serginho, para mais essa grande con-
quista de nossa cidade.
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Parabéns aos  
aniversariantes de Américo

16- Eduardo Francisco 
Marques
17- Nina Meirelles e Salvador
Carmem Romania
18- José Gilberto Micalli, 
Sonia Maria Galli Furlan e 
Edimilson Ferreira
19- Antonio Francisco 
Brissolari
20- Samuel Peixoto Faleiros,

Vera Ap. Moroni e 
Deolinda Ferreira
21- José Benedito Gomes 
Figueira, Amanda 
Briganti Gini e Juliana 
Bombarda
22- Angelo Brizolari, 
Laura Belinelli de Jesus, 
Daniela Pacagnella e 
Clara Mendes de A. Araújo

NOVA VICINAL SANTA LÚCIA E AMÉRICO

Oprefeito Luizinho Noli
recebeu do Vice Governa-
dor Rodrigo Garcia na

sexta-feira (02) a notícia da dis-
ponibilidade da liberação de re-
cursos para a NOVA VICINAL
que liga Santa Lúcia e Américo
Brasiliense.
Foram várias viagens e pedi-

dos, agora estamos muito pró-
ximos de realizarmos o nosso so-
nho. Pedimos a Deus que nos
abençoe e seguimos firmes em
nossos propósitos.

SANTA LÚCIA 
PROSPERIDADE 

E RESPEITO.

Parceria da Prefeitura
com o Senar e Sindi-
cato Rural de Arara-

quara.
Inscrição: até 20/07 na

Prefeitura Municipal das 8
às 11h e das 13 às 17h
Data do curso: 27 à

30 de julho no Centro Pe-
dagógico das 8 às 17h.
Idade mínima 18 anos,

vagas para 10 pessoas
Curso grátis, almoço

incluso e certificado reco-
nhecido em todo Territó-
rio Nacional. 

Curso de Eletricista 
em Santa Lúcia

Dia D de vacinação contra
covid-19 em Américo
CONFIRA QUEM PODE SE VACINAR:

- Pessoas acima de 35 anos
- Pessoas acima de 18 anos com 
comorbidades
- Pessoas acima de 18 anos com 
Deficiência
- Gestantes acima de 18 anos
- Puerperas 
- Lactantes de Até 1 ano

ONDE
Rua José Ziliolli, 980
Vila Cerqueira (próximo à igreja redonda)
Horário: 07h30 às 16h30
Obrigatório: cadastro no
www.vacinaja.sp.gov.br
RG - CPF - Comprovante de endereço

Gestantes: levar a carteirinha da gestante.
Puérperas: levar certidão do recém-nas-
cido e a carteirinha da gestante.

Defesa Civil de Américo

OPrefeito Dirceu Pano, Vice-Prefeito Luzi-
mar (Baianinho) e o coordenador de De-
fesa Civil Valmir Lupe, estiveram em São

Paulo para receber o kit de
equipamentos para em-
prego em ações de prote-
ção e defesa civil e gestão
de risco de desastre no
município, entre os equi-
pamentos estão: cami-
nhonete tipo pick-up 4x2,
conjunto de combate a in-
cêndio tanque rígido, mo-
tosserras, tendas, holofo-
tes tipo torre de ilumina-
ção e geradores elétricos.
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Infartos são mais comuns nas 
segundas-feiras, indica estudo Senhor, meu Senhor!

Guia o meu caminho
Me ajude
Senhor!
A andar, no caminho certo
No caminho
Da Tua luz
Livra-me Senhor
Do caminho das trevas
Guia-me Senhor 
O meu caminho
Me ajude, Senhor!
Eu preciso
Só de Ti
Senhor
Te adoro Senhor
Obrigado Senhor!!!
Obrigado
Amém!!!!

BELLO35
Bruno Antonio Santana

Má alimentação, consumo de bebidas alcoólicas e falta de sono
estão entre os agravantes para as doenças cardiovasculares

OBrasil registra uma morte a
cada 90 segundos por doen-
ças cardiovasculares, afec-

ções do coração e da circulação, se-
gundo dados da Sociedade Brasileira
de Cardiologia. Só em 2021, mais de
209 mil brasileiros já perderam a
vida por problemas cardíacos. E há
momentos mais preocupantes para
isso, como vêm mostrando algumas
evidências ao longo dos anos. Um es-
tudo da Universidade de São Paulo
(USP), por exemplo, analisou mais
de 173 mil internações motivadas
por distúrbios cardiovasculares e
mostrou que a segunda-feira é o dia
mais propício para se infartar, com
17% dos casos.
“Isso se deve principalmente

aos abusos cometidos aos fins de se-
mana, seja na alimentação, consu-
mo de bebida alcoólica e qualidade
do sono”, explica o cardiologista e
gerente médico do Hospital Uni-
versitário Cajuru, José Augusto Ri-
bas Fortes. “Muitas pessoas ficam
com a pressão mais alta no início da

semana como resultado dos ex-
cessos cometidos durante a folga
e isso representa uma ameaça ao
coração. O controle da pressão ar-
terial reduz em 42% o risco de
derrame e 15% o risco de infar-
to, por isso o seu controle é tão im-
portante”, complementa.
O infarto é a interrupção do flu-

xo sanguíneo para o coração, devi-
do ao aparecimento de placas de gor-
dura ou coágulo, que acabam pro-
vocando a morte das células do co-
ração. Embora possa acontecer
com qualquer pessoa, acaba atin-
gindo com maior frequência pessoas
com mais de 45 anos, fumantes, que
estão acima do peso, têm pressão
alta, diabetes e colesterol alto, por
exemplo. 
Entre os sintomas mais comuns

estão a dor no lado esquerdo do pei-
to, que pode irradiar para o pesco-
ço, axila, costas, braço esquerdo ou
direito, dormência ou formiga-
mento no braço, dor de estômago,
nas costas, mal estar, enjoos, ton-

turas, palidez, dificuldade para res-
pirar, tosse seca e dificuldade para
dormir. 

INVERNO E FALTA DE
ACOMPANHAMENTO

O período mais frio do ano tam-
bém se mostra um risco para pro-
blemas do coração. Segundo o Ins-
tituto Nacional de Cardiologia (INC),
durante o inverno, o número de in-
fartos cresce em torno de 30%. O
cardiologista do Hospital Marcelino
Champagnat, Romulo Torres, res-
salta que um mal estar persistente
sempre deve ser olhado com aten-
ção. “A covid-19 também contribuiu
para que alguns pacientes que de-
veriam procurar atendimento mé-
dico relutassem a buscar um hos-
pital para avaliação. Outros, não fo-
ram às consultas de rotina e inter-
romperam as medicações e exames.
Tudo isso acabou sendo mais um
agravante para doenças do coração”,
complementa. (Central Press -
centralpress@centralpress.com.br)

Vale ressaltar que o Fundo Social con-
tinua apelando às empresas e à po-
pulação de Araraquara em geral para

que sejam doadas mais roupas de inver-
no, como cobertores e agasalhos, entre ou-
tros itens.

CAMPANHA SOLIDÁRIA
Ainda vale destacar que sob o tema "In-

verno Solidário 2021 – Você está cober-
to de razões para fazer uma boa ação", a
campanha foi lançada de forma online no
início de junho pelo prefeito Edinho, via

Facebook da Prefeitura, devido à pande-
mia. Durante a campanha, podem ser doa-
dos todos os tipos de agasalhos, desde que
estejam em bom estado, lavados, higie-
nizados e colocados em embalagens de
plástico, por causa da transmissão do co-
ronavírus. Existem diversos postos de co-
leta onde os produtos podem ser entre-
gues e a lista completa está disponibilizada
no site http://www.araraquara.sp.gov.
br/campanha-do-agasalho-2021 .

(Secretaria de Comunicação- 
Prefeitura de Araraquara)

Campanha do Agasalho
Até o dia 14 de agosto, Campanha do Agasalho pede doações
de roupas de inverno em Araraquara, principalmente cobertores

Meu Caminho 
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Oprograma Oficinas Culturais
Municipais realiza, na pró-
xima semana, duas ativi-

dades: o Sarau das Oficinas (em
formato virtual) e também um
Drive Thru para arrecadar do-
nativos para pessoas em situação
de vulnerabilidade.
O Sarau das Oficinas será reali-

zado na sexta-feira, 23 de julho,
a partir das 19 horas, com exi-
bição ao vivo pelo YouTube da
Prefeitura de Araraquara, com
apresentações de alunos e pro-
fessores das linguagens de Dan-
ça, Música, Teatro, Capoeira, Artes
Visuais e Arteterapia.
A multiartista e gestora cultural

Vita Pereira será a mestre de ceri-
mônias do evento, que também
contará com a presença do prefei-
to Edinho Silva; da secretária mu-
nicipal da Cultura, Teresa Telarol-
li; da coordenadora das Oficinas
Culturais, Rafaella Pucca; e da ges-
tora de projetos, Sabrina Kelly.
Já o Drive Thru Solidário será

realizado no sábado, 24 de julho,
das 9h às 16 horas, no Centro de Ar-
tes e Ofício Judith Lauand. A ideia
é arrecadar donativos - alimentos
não perecíveis e produtos de higiene
– para pessoas em situação de vul-
nerabilidade social.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ALMEIDA

+ ANTONIA RUBIRA XIMENES, 95 anos.
Viúvo Henrique Cespedes Ximenes. Sepul-
tada, dia  09, em Nova Europa.

+ IVANI LOBATO DE ARAUJO BARDUCO,
53 anos. Viúvo Luiz Antonio Barduco. Se-
pultada, dia 10, em Matão.

+ LUIZ FERNANDO JAGER, 36 anos. Viú-
va Josiane de Carvalho Romão Jager. Se-
pultado, dia 10, Cemitério Parque dos Lírios.

+ EMILIO LOPES, 90 anos. Sepultado, dia
10, em Nova Europa. 

+ VALDENICE DE FATIMA BONIFACIO DE
MELO, 62 anos. Viúvo Carlos Monteiro de
Melo. Sepultada, dia 10, em Motuca.

+ ANA MARIA GARCIA CORREIA, 70
anos. Sepultada, dia 10, Cemitério da Res-
surreição.

+ IVANILDE AZZEM, 82 anos. Sepultada,
dia 11, Cemitério São Bento.

+ REGINA MARIS DIAS, 56 anos. Sepul-
tada, dia 11, Cemitério São Bento.

+ CESAR ALESSANDRO CERQUEIRA, 50
anos. Viúva Marlene Lima da Silva Cerqueira.
Sepultado, dia 12, Cemitério São Bento.

+ ADRIANO APARECIDO TARDIVO, 38
anos. Viúva Luana Luzia da Costa Tardivo. Se-
pultado, dia 11, em Guarapiranga.

+ MARCOS ANTONIO TEIXEIRA, 59 anos.
Viúva Maria Socorro Teixeira. Sepultado, dia
12, Cemitério dos Britos.

+ EVA APARECIDA MARQUES, 54 anos. Se-
pultada, dia 12, em Santa Lúcia.

+ EDSON HENRIQUE LORANDI, 39 anos.
Viúva Camila Ramos Costa Lorandi. Sepul-
tado, dia 13, Cemitério Ressurreição.

+ NAIR BRAZ LEITE, 88 anos. Sepultada,
dia 14, Cemitério da Ressurreição.

+ ALICIA GREGÓRIO BOSQUETTO, 93
anos. Sepultada, dia 14, Cemitério São
Bento.

+ PALMIRA INACIO ALVES, 96 anos. Se-
pultada, dia 15, em Nova Europa.

+ ANIZIO FRANCISCO DE MORAES, 73
anos. Viúva Ivone Alves de Moraes. Sepultado,
dia 15, em Nova Europa.

+ RUTH ARANDA DE ARAÚJO, 84 anos.
Sepultada, dia 15, Cemitério dos Britos.

+ ISRAEL SOARES TOLEDO, 66 anos. Viú-
va Vilma Maria Toledo. Sepultado, dia 15, em
Matão.

+ ANTONIO CARLOS RIBEIRO JUNIOR,
37 anos. Sepultado, dia 16, Cemitério São
Bento.

FONTERI

+ DIRCE GRIGOLI DE LUCA, 90 anos. Se-
pultada, dia 07, Cemitério São Bento.

+ RODOLFO BOMBO, 57 anos. Sepultado,
dia 07, em Américo Brasiliense.

+ MARTHA FRANCISCO CAMARGO,
89 anos. Cremada, dia 07, Crematório 

Às famílias enlutadas o pesar do J.A.

Bom Jesus.

+ GILDA CHAQUINE VERZA, 75 anos. Se-
pultada, dia 08, Cemitério dos Britos.

+ SEBASTIÃO FRANCISCO DA TRINDA-
DE, 88 anos. Sepultado, dia 08, Cemitério da
Ressureição.

+ ANILSON FERREIRA SOUZA, 44 anos.
Sepultado, dia 08, Cemitério dos Britos.

+ JOSÉ INÁCIO DA SILVA, 84 anos. Se-
pultado, dia 10, Cemitério dos Britos.

+ ALDA MARIA LUPO, 80 anos. Sepultada,
dia 11, Cemitério São Bento.

+ EXPEDITA CRESCENZIO BRETTI, 80
anos. Sepultada, dia 11, em Américo Brasi-
liense.

+ JOÃO XAVIER AMARAL DA SILVA, 85
anos. Sepultado, dia 11, em A. Brasiliense.

+ VALDEMAR LIMA, 70 anos. Sepultado,
dia 11, em Américo Brasiliense.

+ IVAM LUIZ LINJARDI, 65 anos. Sepul-
tado, dia 13, Cemitério São Bento.

+ PAULO TOZZI, 70 anos. Sepultado, dia
13, Cemitério dos Britos.

+ ALZIRA GONÇALVES PRETI, 90 anos. Se-
pultada, dia 13, Cemitério São Bento.

+ MARIO FIGUEREDO, 89 anos. Sepulta-
do, dia 15, em Américo Brasiliense.

+ TERESA STIVANATTO DA SILVA, 78
anos. Sepultada, dia 15, Cemit. dos Britos.

+ DIVA ANTONIO, 86 anos. Sepultada, dia
15, Cemitério São Bento.

+ GERALDO DE ABREU PAULINO, 76
anos. Sepultado, dia 16, Cemit. São Bento.

+ PEDRO MENDES VIEIRA, 58 anos. Se-
pultado, dia 16, em Américo Brasiliense.

+ ARISTIDES IANI, 90 anos. Sepultado, dia
16, Cemitério dos Britos.

+ CATARINA MESSE RIBEIRO, 72 anos. Se-
pultada, dia 16, Cemitério Parque da Res-
surreição.

MICELLI

+ JOSIANE APARECIDA DELFINO, 42
anos. Viúva Sandra Daguane. Sepultada, dia
09, Cemitério São Bento.

+ LOURDES AP. DE OLIVEIRA CORBE, 63
anos. Viúvo José Corbe. Sepultada, dia 09, Ce-
mitério dos Britos.

+ FRANCISCO FAUSTINO DE OLIVEIRA,
82 anos. Sepultado, dia 09, Cemitério São
Bento.

+ PERCYLA RODRIGUES ALVAREZ, 95
anos. Sepultada, dia 09, Cemit. São Bento.

+ VALDOMIRO GONÇALVES CORREA,
49 anos. Sepultado, dia 11, Cemitério São
Bento.

+ JOÃO APARECIDO NOGUEIRA, 65 anos.
Sepultado, dia 11, em Boa Esperança do Sul.

+ LAZARO JOSÉ DO AMARAL SAMPAIO,
69 anos. Sepultado, dia 12, Cemitério dos 
Britos.

•

•

•

•

•

•

Oficinas Culturais
realizam Sarau Virtual e
Drive Thru  (dias 23 e 24)

SERVIÇO:

Oficinas Culturais 
Municipais apresentam:

-  Dia 23/07 (sexta-feira), às 19
horas: Sarau das Oficinas Cul-
turais (ao vivo)
Local: Canal da Prefeitura de Ara-
raquara no YouTube

- Dia 24/07 (sábado), das 9h
às 16h: Drive Thru Solidário das
Oficinas Culturais
Local: Centro de Artes e Ofício Ju-
dith Lauand (Rua Andrelino A.
Pinto, 170 Jd. das Estações)
Grátis

Sarau Virtual (23) e Drive Thru para arrecadação
de alimentos e produtos de higiene (24) serão rea-
lizados pela Secretaria Municipal da Cultura e Fun-
dart, com os educadores e agentes do programa
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Texto: Prof.ª Dr.ª Terezinha de Jesus Bellote Chaman (*)

TTTTeeeessss tttt eeee     oooo     sssseeeeuuuu     PPPPoooorrrr ttttuuuugggguuuuêêêêssss     ((((666644446666))))

RESPOSTAS

Resp 1.: b -Adoro comer jilóe salada tempe-
rada com jambu.
Jiló(= fruto pequeno, redondo ou comprido,
de casca fina e sabor amargo).
Jambu(= erva rasteira comum na Amazônia,
conhecida como agrião-do-pará).
Jambo(= fruto doce, arredondado, de casca
fina, de cor que varia do rosa ao vermelho ar-
roxeado).
Jambué diferente de jambo! Cuidado!
Resp 2.: d -Sorvete de baunilha. Quem não
gosta?
Baunilha(= planta trepadeira, de caule gros-
so, com folhas ovais, flores grandes e perfu-
madas, agrupadas em cachos, grande quanti-
dade de sementes).
Resp 3.: c - d -Você sabe como se prepara um
tênderglaceado / glaçado?
Glaceado / glaçado(= coberto com calda vi-
drada).
Tênder(= presunto cozido, ligeiramente de-
fumado).
Resp 4.: a -O baile de 15 anos é a iniciação,
o noviciadoda mulher na sociedade.
Iniciação(= começo, início).
Noviciado(= aprendizagem, preparo).
Resp 5.: c -Sua receita é magnífica, merece
nota dez.
Magnífica(= maravilhosa, esplêndida).
Resp 6.: b - Ora-pro-nóbisé muito utilizado
na culinária mineira.
Ora-pro-nóbis(= erva de folhas suculentas
e comestíveis, beldroega).
Resp 7.: c - O plural correto da palavra qual-
queré quaisquer.
Qualquer (= pronome indefinido, usado
para se referir, indeterminadamente, à pessoa
ou coisa).
Ex.: Quaisquertemperos não servem!
Resp 8.: d -As folhas de acelgamurcharam
com o calor.
Acelga (= hortaliça de folhas enrugadas,
ovais e compridas. Folhas externas verde-escuras
e folhas internas verde-claras; couve chinesa).
Murchar (= perder o viço, o frescor).
Resp 9.: d -O ambiente perfumado com sas-
safrásfica uma delícia.
Sassafrás(= gênero de árvores aromáticas, de
madeira macia e amarela e de flores amarelas).
Resp 10.: b -Não coma esse queijo! Ele está
com sabor rançoso.
Rançoso (= que tem cheiro forte e sabor acre).

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.

O texto que segue é cópia fiel de um áudio, enviado pelo
querido ex-aluno, Marco Polezze, filho de Geraldo 
Polezze. À época, Polezze apresentava um programa jor-
nalístico na Rádio Cultura: Jornal da Manhã (provavel-
mente) na década de 80.

b (     )  jiló - jambu.
E então como ficamos?

02 - Sorvete de __________.
Quem não gosta?
a (     )  baonilia;
b (     )  baunilia;
c (     )  baonilha;
d (     )  baunilha.

03 - Você sabe como se prepara
um tênder _________?
a (     )  glaseado;
b (     )  glasseado;
c (     )  glaçado;
d (     )  glaceado;
e (     )  glaciado.
Atenção: existem duas alter-
nativas corretas.

04 - O baile de 15 anos é a
_________, o __________
da mulher na sociedade.
a (   ) iniciação - noviciado;
b (   ) iniciassão - noviciato;
c (   )  inissiação - novissia-
do;
d (   ) inisiasão - novissiato.

05 - Sua receita é ________,
merece nota ____.
a (   ) maguinífica - deis;
b (   )  maignífica - deiz;
c (   )  magnífica - dez.
Essa é fácil, mas muita gente
ainda erra.

06 -  ___________ é muito

utilizado na culinária mineira.
a (     )  Ora pro nóbis;
b (     ) Ora-pro-nóbis;
c (     )  Orapronóbis;
d (     )  Orapro-nóbis.

07 - Qual o plural correto da
palavra qualquer?
a (     )  qualqueres;
b (     )  qualquers;
c (     )  quaisquer;
d (     )  quaisqueres.

08 - As folhas de _________
_________ com o calor.
a (     )  ascelga - muxaram;
b (     )  asselga - murxaram;
c (     )  aselga - mucharam;
d (     ) acelga - murcharam.

09 - O ambiente perfumado
com ____________ fica
uma delícia.
a (     )  saçafrás;
b (     )  sasafráz;
c (     )  sassafráz;
d (     )  sassafrás.

10 - Não coma esse queijo! Ele
está com sabor __________.
a (     )  rançozo;
b (     )  rançoso;
c (     )  ransozo;
d (     )  ransoso.

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

“Quando algum parente ou
amigo parte para a eternidade,
nós dizemos que desapareceu
e consideramos perdido. Mas
não é isso que acontece. Se
pensamos desse modo, onde
está nossa fé na comunhão dos
santos? Não se perde nenhum
daqueles que vão para DEUS,
pois se algo tem valor no irmão,
que agora goza da vida que foi
mudada, mas não tirada, esta
é a caridade. Sim, porque tudo
passa, passam até, com o ce-
nário deste mundo, a fé e a es-
perança. A caridade, a carida-
de permanece. Ora, o amor que
o nosso irmão tinha para co-
nosco, amor verdadeiro porque
fundado em DEUS, permane-
ce. E DEUS não é tão pouco ge-
neroso, a ponto de tirar-nos
aquilo que ELE mesmo nos ti-
nha dado no irmão. Agora,
no-lo dá de outro modo. E
aquele irmão, aqueles irmãos
continuam a amar-nos com
uma caridade que não sofre
mais oscilações. De nossa par-
te, devemos crer em SEU AMOR

e pedir-lhe graças para nós, que
estamos a caminho, enquanto
fazemos a nossa parte para
com eles, através da obra de
misericórdia que diz: rezar
pelos defuntos. Não, não estão
perdidos os nossos irmãos.
Eles estão na eternidade. E é
como se tivessem partido de
casa para um outro lugar. Vi-
vem na pátria celeste e, através
de DEUS, em quem estão, po-
demos continuar nos amando
mutuamente, como ensina o
Evangelho.”
(http://shop.aics.com.br/Po-
lezze/audio2.mp3)
E partiu “luminoso, conver-
sando anjos que ninguém con-
versa...” E encantando a todos
eles, com sua voz potente e
bela, recebido foi nas terras do
sem-fim!

Teste o seu Português 

01 - Adoro comer ________
e salada temperada com
_______.
a (     )  giló - jambo;
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A vida é mais bonita junto à natureza
Clube Náutico Araraquara: um paraíso pertinho de você!

Anatureza exuberante. A
adrenalina das águas. A li-
berdade do momento. O

cenário perfeito para a sua 
diversão. Viva as maravilhas 
nauticanas!

Clube Náutico: sua
diversão está aqui!

O Clube Náutico Araraquara é o
lugar ideal para a sua diversão e
de toda a sua família! No Náu-
tico, você encontra atividades
que fazem bem para o corpo e a
mente e ainda renova suas ener-

gias tendo contato com a bela
natureza.
A sede de campo nauticana é
ampla e cada espaço é projetado
para o seu lazer. Quiosques, re-
presa, cachoeira. Tudo para dei-
xar a sua vida mais leve e feliz! E
ainda tem a Academia Clube
Náutico: o local perfeito para o
seu treino!

Venha viver as alegrias de ser
nauticano! Ligue (16) 3303
2360 e saiba como se tornar as-
sociado! Clube Náutico Arara-
quara. Aqui é o seu lugar!

Curso e Mestrado em Direito 
da Uniara promovem minicurso 

Ocurso de Direito, por meio de sua
coordenadoria de extensão, e o
Programa de Mestrado Profissional

em Direito e Gestão de Conflitos da Uni-
versidade de Araraquara - Uniara pro-
movem o minicurso online e gratuito
“Novo Marco Legal Regulatório das Star-
tups e do Empreendedorismo Inovador”
nos dias 7 e 14 de agosto, das 9h às 11h30,
com transmissão pelo Google Meet.
Os interessados devem se inscrever no

endereço www.uniara.com.br/even-
tos/marco-legal-regulatorio para terem
acesso ao link de transmissão do evento,
que será ministrado pelo chefe do De-
partamento de Ciências Jurídicas e coor-
denador do curso de Direito, Fernando Pas-
sos, e pelo coordenador adjunto do Mes-
trado, Ricardo Bonotto.
“Esse Marco Legal é uma regulamen-

tação que está sendo estudada e estrutu-
rada pelo Governo Federal para facilitar a

aprovação de licenças para empresas de
pequeno porte que estão nascendo, as star-
tups. Hoje, elas enfrentam as mesmas di-
ficuldades das grandes empresas, e não
têm essas estruturas. Então, a ideia é criar
alguma legislação específica, voltada à ino-
vação, que facilite a entrada dos produtos
e serviços das startups no mercado”, ex-
plica o coordenador de extensão da gra-
duação, Fernando Rugno.
Os inscritos que acompanharem efe-

tivamente a palestra receberão certificado
de cinco horas de atividade. O evento
conta com apoio do Diretório Acadêmico
de Direito Prof. Walter Medeiros Mau-
ro e da Associação Atlética Acadêmica
Tourinho Filho.
Informações sobre o curso de Direito

e o Programa de Mestrado Profissional em
Direito e Gestão de Conflitos da Uniara po-
dem ser obtidas no endereço www.unia-
ra.com.br ou pelo telefone 0800 55 65 88.
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