
Serginho Leite lidera primeira chapa 
registrada para eleição na Fequimfar

Jogador de Araras marca seu primeiro gol 
como profi ssional atuando pelo Bahia

Prefeitura retoma distribuição de alimentos para escolas estaduais

Árvores com risco de queda serão retiradas na escola Noêmia Gatto

União São João lamenta a morte 
do técnico Lula Pereira

Ararense Sergio Luiz Leite (centro) é o presidente da chapa 1 nas eleições que acontecem dia 10 de março e cujo mandato se estenderá até 2025

Thiago Andrade comemora gol do Bahia marcado contra o 
Athletico, na Arena Fonte Nova 

Com ele o time ararense conquistou a Série B em 1996 e o 
Paulista de 1995 e 1997 (campeão do interior)

Emei Noêmia Fabrício dos Santos Gatto fica no bairro 
Parque das Árvores (região norte)
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A Fequimfar (Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
Químicas e Farmacêuticas no 
Estado de São Paulo) realiza-
rá o processo eleitoral para 
a composição da diretoria e 
Conselho Fiscal, efetivos e su-
plentes, além do Conselho Po-
lítico Consultivo, para o man-
dato de 24 de agosto de 2021 
a 23 de agosto de 2025. O plei-
to ocorre no dia 10 de março 
deste ano.

O atual comandante, Sergio 
Luiz Leite, Serginho, realizou 
uma série de conversas com 
lideranças dos sindicatos fi -
liados, quando fi zeram um 
balanço do mandato elen-
cando as conquistas das ca-
tegorias representadas, bem 
como o processo de resistên-
cia dos ataques ao movimen-
to sindical como um todo e os 
desafi os futuros. E na tarde 
de sexta-feira (5) registrou a 
Chapa 1 para a eleição sindical 
da Federação dos Químicos, 
da qual é o presidente.

Com um gol do jovem Thia-
go Andrade, o Bahia venceu 
o Athletico/PR na 31ª roda-
da do Brasileirão, encerrou 
um jejum que já durava dois 
meses e, de quebra, dormiu 
fora da zona do rebaixamen-
to. O ararense que, até então, 
brilhava no elenco sub-20 da 
equipe soteropolitana, por 
causa da necessidade foi cha-
mado para o time principal e, 
depois de três jogos, marcou 
seu primeiro gol como pro-
fi ssional. Atualmente o Bahia 
está na 16ª posição, na luta 
para não cair.

A Prefeitura de Araras, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, 
retomou a distribuição de 
alimentos para escolas es-
taduais, a fim de compor a 
alimentação dos alunos das 
17 unidades da rede de en-
sino. Segundo a Central de 
Abastecimento, até anteon-

tem (8) mais de 5 mil tone-
ladas de alimentos foram 
distribuídas nas unidades. 

Quanto à rede municipal 
de ensino, composta por 47 
escolas, a Secretaria informa 
que a entrega de alimentos 
tem início na próxima sema-
na com os insumos secos e as 
carnes. As aulas presenciais 

da rede começam no próxi-
mo dia 22, com a utilização 
do sistema de ensino híbrido 
(combinação de aulas pre-
senciais e ensino remoto). O 
retorno é presencial, porém, 
não é obrigatório, caben-
do aos pais a decisão. A rede 
atende aproximadamente 11 
mil alunos.

em conjunto com os profes-
sores da unidade de ensino. 
Também será proposta uma 
atividade de educação am-
biental para os alunos. 

Toda supressão (retirada) 
de árvores deve ser aprovada 
pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Agricultura, 

via solicitação no Ganha Tem-
po. A supressão deve ser jus-
tifi cada e acarreta uma com-
pensação ambiental (doação 
de mudas de árvores). 

Mais informações e solu-
ções de dúvidas podem ser 
obtidas pelo telefone 3547-
6704.

Muitos clubes se manifesta-
ram sobre a morte do técnico 
Lula Pereira, de 64 anos, ocor-
rida domingo (7) à tarde, em 
Fortaleza (CE), devido a com-
plicações de um AVC - aciden-
te vascular cerebral - sofrido 
ano passado. Anteontem (8) 
a direção do União São João 
de Araras também enalteceu 
sua passagem no comando do 
time na década de 1990.

Luiz Carlos Bezerra Perei-
ra, mais conhecido como Lula 
Pereira, nasceu em Olinda/
PE, em 6 de junho de 1956. 
Sob seu comando, o União 
São João conquistou o título 
Brasileiro da Série B em 1996, 
um dos mais comemorados 
do Alviverde.

A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Agricultura 
irá retirar 13 árvores da Emei 
Noêmia Fabrício dos Santos 
Gatto, localizada no Parque 
das Árvores (região norte). A 
supressão atende a um pe-
dido dos pais dos alunos e do 
conselho da unidade escolar e 
será realizada por meio da Se-
cretaria de Serviços Públicos.

De acordo com o Meio Am-
biente, as árvores em ques-
tão são da espécie Syzygium 
cumini, popularmente co-
nhecidas por Jambolão. Elas 
foram inspecionadas por 
uma técnica ambiental da 
Prefeitura em 2020, a qual 
constatou que diversas esta-
vam condenadas. No local se-
rão plantadas novas árvores 
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No dia 15 de agosto de 2015 a FHO|Uniararas inaugurou sua Capela no Campus “Duse Rüegger Ometto”. Localizada em meio às árvores do 
bosque, também apresentado na ocasião, tem projeto assinado pelos arquitetos Francisco Borges Filho e Jayme Cheque Junior e constitui um 
ambiente de oração, reflexão e convívio, aberto a toda a comunidade
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VERDEAZUL
Lançado em 2007 pelo en-

tão secretário estadual do Meio 
Ambiente Xico Graziano, o Pro-
grama Município VerdeAzul 
(PMVA) até agora não encontrou 
receptividade em Araras, apesar 
de o então secretário ser ara-
rense. Como sabido, o programa 
conta com o apoio do governo do 
Estado e tem o inovador propósi-
to de medir e apoiar a efi ciência 
da gestão ambiental e estimular 
e auxiliar as prefeituras paulis-
tas na elaboração e execução de 
suas políticas públicas estraté-
gicas para o desenvolvimento 
sustentável do Estado de São 
Paulo. Todos os 645 municípios 
paulistas participam do progra-
ma e Araras fi cou em 168º lugar 
na classifi cação geral, perdendo 
para algumas cidades da região 
como Limeira (48º), Santa Rita 
do Passa Quatro (65º), Piracicaba 
(76º), Leme (134º) e Cordeirópolis 
(159º). Os resultados foram infor-
mados na semana passada e se 
referem a 2020. Em 2019 nossa 
cidade obteve o 215º lugar.

ÁGUA
Talvez poucos tenham nota-

do, mas em janeiro choveu pou-
co em nossa cidade. Em feve-
reiro, até agora, muito pouco. A 
continuar assim, vai faltar água, 
certamente...

PROGRESSO
Está sendo surpreendente 

o progresso da zona norte de 
Araras em relação a novos in-
vestimentos em casas próprias 
e loteamentos com estruturas 
que estão transformando a re-
gião. Hoje, a Fábio Prado tem 
mais movimento que a rodovia 
Araras/Rio Claro. Logo teremos 
notícia de choque de veículos, 
infelizmente. E a duplicação da 
via não está nem sendo discuti-
da atualmente...

SAÚDE
Em face da pandemia da Co-

vid-19 os planos de saúde per-
deram milhares de consumido-
res que fi caram sem empregos. 
Mesmo assim, alguns desses 
planos reajustaram suas tarifas 
bem acima da infl ação e até do 
índice adotado para os planos 
individuais (8,46%). O reajuste de 
planos coletivos está bem acima 
do suportável e o Procon SP en-
caminhou ofício à ANS – Agência 
Nacional de Saúde – para que ela 
determine a imediata redução 
das  correções anuais aplicadas 
a eles. Caso isso não ocorra, o 
presidente do Procon-SP, ex-de-
putado Fernando Capez, preten-
de entrar com ação civil pública 
com pedido de liminar para que 
os reajustes sejam suspensos.

COVID-19 (1)
A crise sanitária continua 

fazendo vítimas não só em 
Araras como em todo o país. 
Na Câmara, segunda-feira, o 
ver. Marcelo de Oliveira in-
formou que o atendimento 
aos atingidos em nossa cidade 
não estaria sendo o melhor, 
com falta de exame para se 
constatar se a pessoa tinha 
sido infectada ou não. Diante 
de tal afi rmação, o presidente 
da Casa, ver. Rodrigo Soares, 
disse que iria convidar – e 
não convocar – o secretário 
de Saúde do município, dr. 
Agnaldo Piscopo, para estar 
na Edilidade na próxima se-
gunda-feira para falar sobre o 
assunto.

COVID-19 (2)
A imprensa de Limeira tem 

destacado o enorme número 
de mortes pelo vírus na vi-
zinha cidade. Até a transata 
segunda-feira eram 354 as 
mortes por coronavírus. Em 
Araras, até ontem, esse nú-
mero era de 126. Araras tem 
135.506 habitantes e Limeira, 
308.482.

EXTRAORDINÁRIA
Depois de entrevista que 

deu ontem à Rede Opinião 
de TV, ao vivo, no programa 
“Opinião do Meio-Dia”, o pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Araras, ver. Rodrigo Soa-
res, disse a este colunista que 
deverá convocar reunião ex-
traordinária para hoje (18 ho-
ras), quarta-feira, se as duas 
Comissões Permanentes de-
rem parecer favorável no pro-
jeto de lei oriundo da Chefi a 
do Executivo municipal ara-
rense, que tem por objetivo 
uma reforma administrativa 
na Prefeitura, Saema e TCA, 
extinguindo e criando novos 
cargos. Como se recorda, na 
última edição do Opinião o as-
sunto foi noticiado ao mesmo 
tempo em que Mário Corochel 
Neto e Jackson de Jesus envia-
ram ao Ministério Público (5ª 
Promotoria de Justiça da Co-
marca de Araras) documenta-
ção contra a pretensão do pre-
feito Pedrinho Eliseu.

INÉDITO
Serrana, cidade que fi ca no 

entorno de Ribeirão Preto, 
foi escolhida pelo governa-
dor João Doria como “estudo 
inédito” de vacinação de toda 
a população acima de 18 anos 
contra o vírus da Covid-19. Se-
rão cerca de 30 mil pessoas. 
Seria o primeiro estudo do 
tipo em todo o mundo...

Ainda é muito cedo para 
compreendermos a amplitu-
de dos efeitos causados pela 
pandemia da Covid-19 em 
todos os setores da economia 
e da sociedade. Isso é indis-
cutível. Mas será que deve-
mos esperar pelo fi m dos 
seus desdobramentos antes 
de iniciarmos as mudanças 
que serão tão importantes? E 
quais serão elas?

Este é um questionamento 
que tenho feito diariamente 
e acredito que o imaginário 
coletivo também esteja per-
meado por estas perguntas: 
como podemos fazer mudan-
ças positivas já, e como fazer 
com que elas reverberem no 
nosso entorno? Quais efeitos 
poderão ser revertidos den-
tro de todo este cenário? Em 
quais projetos devemos de-
positar nossa energia, nossos 
recursos, para já criarmos 
novas perspectivas e novas 
rotas para a humanidade?

Como defi niu muito bem 
a ONU, “a educação é a cha-
ve para o desenvolvimento 
pessoal e para o futuro das 
sociedades, uma vez que abre 
oportunidades e reduz as de-
sigualdades. A educação for-
ma a base das sociedades in-
formadas e tolerantes e é um 
motor fundamental do de-

senvolvimento sustentável”.
Refl etindo sobre essa afi r-

mação, não há como não se 
sensibilizar e se entristecer 
com a informação de que 
mais de 1 bilhão de estudan-
tes em mais de 190 países fo-
ram impactados por escolas 
fechadas em razão da pande-
mia. Segundo a própria ONU, 
esta foi a maior perturbação 
e interrupção da educação de 
todos os tempos.

Se somarmos a isso o fato 
de que mais de 250 milhões 
de crianças estavam fora da 
escola antes da pandemia e 
que 23,8 milhões de crianças 
e jovens correm o risco de 
abandonar ou não ter mais 
acesso à educação, podemos 
dizer que aguardar sentados 
pelos próximos desdobra-
mentos não seria uma atitu-
de aceitável.

Vamos pegar os exemplos 
do nosso País. Desde abril de 
2020 temos acompanhado os 
noticiários alertando para o 
fato de que a pandemia tem 
ampliado a instabilidade fi -
nanceira dos domicílios bra-
sileiros e isso tem se refl etido 
na migração de milhares de 
estudantes das escolas pri-
vadas para as redes públi-
cas municipais e estaduais. 
Redes já saturadas e, em sua 

grande maioria, incapazes 
de absorver tamanho con-
tingente adicional de alunos.

Será que não há solução 
palpável para ajudar a equa-
cionar uma crise sazonal, 
promovendo a estabilidade 
necessária para que as esco-
las privadas mantenham-se 
minimamente saudáveis 
fi nanceiramente? Quantas 
escolas fechadas tempora-
riamente terão que acabar 
por fechar suas portas defi -
nitivamente?

Em paralelo, o mercado de 
startups no Brasil vive um 
momento de aquecimen-
to e otimismo, trazendo di-
namismo e disposição para 
resolver uma série desses 
problemas — que incluem 
gestão educacional, inadim-
plência e instabilidade fi nan-
ceira das instituições de ensi-
no. Um estudo realizado pelo 
Distrito, empresa de consul-
toria e inovação aberta que 
atua junto a novos negócios, 
mostra que mais de US$ 3,5 
bilhões foram investidos em 
startups brasileiras em 2020, 
consolidando o ano como o 
melhor da história do setor.

Por isso acredito que nós, 
como sociedade, devemos 
mobilizar ao máximo es-
ses esforços e direcioná-los 

Os impactos da pandemia na educação: como retomar o crescimento desde já?
o quanto antes ao que mais 
importa: a educação das nos-
sas crianças e adolescentes. 
Se existe algo que nos traz 
esperança em momento tão 
difícil, e indica que podemos 
continuar transformando 
nossa realidade para criar 
um futuro melhor, se chama 
Educação. Sabemos que os 
obstáculos e desafi os, que já 
eram gigantescos, serão ain-
da maiores. Porém, correndo 
o risco de soar piegas, ouso 
dizer que toda construção 
e transformação que já pa-
receu ser impossível de ser 
concretizada teve como pri-
meiro passo um sonho, um 
desejo de realizar.

Sendo assim, acho que está 
mais do que na hora de sair-
mos da inércia e alavancar-
mos o quanto antes a edu-
cação do nosso País. É hora 
de arregaçar as mangas e 
perseguirmos juntos a meta 
de ampliar, com o máximo 
senso de urgência, a oferta 
de uma educação de quali-
dade, acessível, para aqueles 
que mais precisam. Vamos 
juntos?

Imprensa do interior vai unir-se para mostrar sua força
Foi fundado em São Paulo, capital, o Consórcio Brasileiro de Imprensa, formado pelos 

principais jornais do interior paulista. Trata-se de um velho sonho do jornalista Roberto 
Santos, de Presidente Prudente e que hoje tem escritório em SP. O Opinião foi o fundador da 
entidade e o contrato foi assinado no mesmo dia do anúncio.

Homenagem ao deputado Francisco Amaral
O prefeito de Campinas, Orestes Quércia, em conjunto com o MDB daquela cidade, prestou 

homenagem ao deputado federal Francisco Amaral, pelos serviços prestados à região, em 
jantar ao qual compareceram políticos de todo o Estado, como Ulysses Guimarães, Oscar 
Pedroso Horta e Freitas Nobre, entre outros .

Pároco despede-se
O monsenhor José Nardim, pároco da Igreja Nossa 

Senhora Aparecida, do Jardim Cândida, despede-se 
no fi nal de semana e foi substituído pelo padre Elias 
Vieira.

“Pena Mariana”
O diretor do jornal mensal “Pena Mariana”, uma 

publicação católica de sucesso na comunidade, Walter 
Gambini – que hoje é nosso colaborador de Esportes 
– continua enviando o jornal à redação do Opinião.

Paulo Gomes Barbosa
O competente e simpático prof. Paulo Gomes 

Barbosa, que escreve semanalmente em nosso jornal, 
desta vez discorreu sobre “A Subversão nas Escolas”, 
em artigo de grande repercussão na cidade.

HÁ 50 ANOS
10 de fevereiro de 1970

Lars Janér, administrador, 
apaixonado por educação 

e CEO do Educbank
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Os impactos da pandemia na educação: como retomar o crescimento desde já?
o quanto antes ao que mais 
importa: a educação das nos-
sas crianças e adolescentes. 
Se existe algo que nos traz 
esperança em momento tão 
difícil, e indica que podemos 
continuar transformando 
nossa realidade para criar 
um futuro melhor, se chama 
Educação. Sabemos que os 
obstáculos e desafi os, que já 
eram gigantescos, serão ain-
da maiores. Porém, correndo 
o risco de soar piegas, ouso 
dizer que toda construção 
e transformação que já pa-
receu ser impossível de ser 
concretizada teve como pri-
meiro passo um sonho, um 
desejo de realizar.

Sendo assim, acho que está 
mais do que na hora de sair-
mos da inércia e alavancar-
mos o quanto antes a edu-
cação do nosso País. É hora 
de arregaçar as mangas e 
perseguirmos juntos a meta 
de ampliar, com o máximo 
senso de urgência, a oferta 
de uma educação de quali-
dade, acessível, para aqueles 
que mais precisam. Vamos 
juntos?

Lars Janér, administrador, 
apaixonado por educação 

e CEO do Educbank
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Serginho lidera chapa registrada 
para eleição na Fequimfar

Primeira campanha de doação de 
sangue do ano coleta 106 bolsas

Curiosidades

Idosos começam a ser vacinados

SINDICALISMO

SOLIDARIEDADE

COVID-19

Mandato para diretoria, conselhos Fiscal e Político Consultivo 
compreenderá o período de 24 de agosto deste ano a 23 de agosto de 2025

Neste ano de 2021 a Fe-
quimfar (Federação dos Tra-
balhadores nas Indústrias 
Químicas e Farmacêuticas 
no Estado de São Paulo, enti-
dade fi liada à Força Sindical e 
IndustriALL) realizará o pro-
cesso eleitoral para a compo-
sição da diretoria e Conselho 
Fiscal, efetivos e suplentes, 
além do Conselho Político 
Consultivo, para o mandato 
de 24 de agosto de 2021 a 23 
de agosto de 2025.

No fi m do ano passado e 
início de 2021 o presidente da 
Fequimfar, Sergio Luiz Leite, 
Serginho, realizou uma série 
de conversas com lideranças 
dos sindicatos fi liados, quan-
do puderam fazer um balan-
ço do mandato elencando as 
conquistas das categorias 
representadas, bem como o 

A primeira campanha de 
doação de sangue de 2021, 
realizada no sábado (6), con-
tou com 143 voluntários e 
106 bolsas coletadas. A ini-
ciativa foi coordenada pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde, em parceria com o 
Hemocentro de Campinas, e 
ocorreu na Etec Prefeito Al-
berto Feres.

Do total de voluntários 48 
foram doadores pela primei-
ra vez, 36 estavam inaptos e 
um desistiu de participar da 

Santo do Dia

Santa Escolástica
Irmã gêmea de São Ben-

to, Escolástica foi a primeira 
monja beneditina, sempre de-
vota ao irmão e fi el intérprete 
da sua Regra. Dedicou toda a 
sua vida à oração, à pobreza, à 
caridade e à obediência. 

SS. Zótico, Jacinto e Amân-
cio, mártires na Via Labicana

Estes três mártires são, às 
vezes, acompanhados por 
Santo Irineu, que também 
morreu durante as persegui-
ções de Diocleciano, entre os 
séculos III e IV. Foram sepul-
tados em antigos cemitérios, 
ao longo da Via Labicana, em 
Roma. Seus restos mortais 
foram trasladados para a Ba-
sílica de Santa Praxedes.

Comemoram-se

- Dia do Atleta Profi ssional
- Nascimento do cantor 

Cauby Peixoto (90 anos)

- Aniversário da cidade-sa-
télite de Santa Maria, no Dis-
trito Federal (31 anos)

Eventos históricos

• 1939 — Guerra Civil Es-
panhola: os Nacionalistas 
concluem a conquista da 
Catalunha e fecham a fron-
teira com a França.

• 1940 — União Soviéti-
ca inicia as deportações em 
massa para a Sibéria de ci-
dadãos da Polônia oriental 
ocupada.

• 1947 — Tratados de Paz 
de Paris são assinados pela 
Itália, Romênia, Hungria, 
Bulgária, Finlândia e Alia-
dos da Segunda Guerra 
Mundial.

• 1967 — Fundação da Uni-
versidade de Caxias do Sul.

• 1994 — Criação da Agên-
cia Espacial Brasileira.

• 1996 — Deep Blue, o su-
percomputador da IBM, 
derrota Garry Kasparov no 
xadrez pela primeira vez.

Ararense Sergio Luiz Leite é o presidente da chapa 1 nas 
eleições que acontecem dia 10 de março

Próxima edição da campanha acontece no dia 3 de abril

Cecilia Francisco Zangrandi, 90 anos, foi a primeira a ser 
vacinada no sistema drive thru

Maria do Carmo Campos, 99 anos, recebeu a primeira dose 
destinada ao público-alvo

Divulgação

Divulgação

Secom/PMA

bemos também apoio para 
continuarmos à frente da 
Fequimfar, junto com a di-
retoria, mantendo a unidade 
e a força da Família Química 
no estado de São Paulo”, diz 
Serginho.

Dessa forma, na tarde de 
sexta-feira (5) Sergio Leite 
registrou a Chapa 1 para a 
eleição sindical da Federação 
dos Químicos. O pleito ocorre 
no dia 10 de março de 2021.

A Fequimfar e sindicatos 
fi liados representam mais de 
195 mil trabalhadores no Es-
tado de São Paulo, distribuí-
dos nos setores industriais 
farmacêutico, produção de 
etanol, instrumentos musi-
cais e brinquedos, químico, 
plástico, petroquímico, abra-
sivos, fertilizantes, tintas e 
vernizes.

processo de resistência dos 
ataques ao movimento sindi-
cal como um todo e os desa-
fi os futuros.

“Encontramos nossos lí-

deres sindicais fortes, re-
presentativos e dispostos a 
continuar na luta, mesmo 
neste momento difícil. Nes-
se mesmo caminho rece-

Os idosos de Araras co-
meçaram a ser vacinados 
anteontem (8) contra a Co-
vid-19 (Sars-CoV-2). Os pri-
meiros imunizados foram 
os com 90 anos ou mais de 
idade. Com a disponibilida-
de de mais doses, serão va-

cinadas pessoas a partir de 
85 anos.

A primeira dose destina-
da ao público-alvo foi para 
Maria do Carmo Campos, de 
99 anos. Já no sistema drive 
thru, Cecilia Francisco Zan-
grandi, de 90, foi a primeira 

a receber a vacina. 
“Mais vacinas estão pre-

vistas para chegar no dia 
15. Estamos no início, e aos 
poucos toda nossa popula-
ção será imunizada contra o 
coronavírus. Mas, enquanto 
isso não é uma realidade, 

temos que seguir todos os 
protocolos sanitários para 
segurança de todos”, refor-
çou o secretário municipal 
da Saúde, Agnaldo Piscopo.

Outras informações po-
dem ser obtidas pelo telefo-
ne 3543-1522.

Vereadores enviam moção de apelo 
em prol dos profi ssionais da educação 

Profi ssionais da Educação começam 
a ser testados contra a Covid-19

INICIATIVA

VOLTA ÀS AULAS

Aprovada na segunda ses-
são ordinária da atual legis-
latura, realizada anteontem 
(8), a moção de apelo ao go-
vernador do Estado de São 
Paulo, João Agripino da Costa 
Doria Junior (PSDB), que soli-
cita a inclusão dos profi ssio-
nais da educação no grupo 
de risco, para que haja uma 
imediata imunização da ca-
tegoria referente às vacinas 
contra a Covid-19. 

A moção de apelo é de au-
toria de todos os vereadores 
da Casa, obtendo votação fa-
vorável dos parlamentares 
Ana Júlia Casagrande (PSDB), 
Deise Aparecida Olimpio de 
Oliveira (DEM), Elaine Maria 
Ferreira da Silva Brambilla 
(PSD), José Roberto Apolari 
(PP), Manoel de Oliveira dos 
Santos Filho (PL), Marcelo de 
Oliveira (Republicanos), Már-
cio Ferreira Tonissi (Rede), 
Maria do Socorro Paiva de 

Souza (DEM), Mirian Vanessa 
Pires (PSD) e Regina Noêmia 
Geromel Corrochel (PTB). 

A Constituição Federal 
determina a prevenção de 
qualquer cidadão do risco de 
morte e está previsto que o 
município de Araras, no dia 
22 de fevereiro, se insira na 
fase vermelha, ou seja, se-
guirá com maiores medidas 
restritivas. 

Os professores e todos os 
profi ssionais da educação de-
verão ser vacinados imedia-
tamente, antes do início das 
atividades escolares presen-
ciais, segundo consenso da 
Câmara Municipal de Araras. 

A moção foi encaminhada 
também a Jean Gorinchteyn 
– secretário de Saúde do Es-
tado de São Paulo, a Pedro 
Eliseu Filho – prefeito muni-
cipal de Araras/SP e ao médi-
co Agnaldo Piscopo – secre-
tário municipal de Saúde.

Com o retorno das au-
las presenciais no próximo 
dia 22, profi ssionais da rede 
municipal de ensino serão 
testados contra a Covid-19 
(Sars-CoV-2) para garantir a 
segurança tanto dos profi s-
sionais da educação como 
dos alunos. De acordo com a 
pasta, dois mil testes serão 
realizados pela Secretaria 
Municipal de Saúde. Os exa-
mes começaram com os pro-
fi ssionais das Emefs Profes-
sora Clotilde Russo (Jardim 
Cândida), Adriano Ademir 
Lombi (Jardim das Nações) e 
Professor Leonaldo Zornoff 
(Jardim Alvorada).

“Essa testagem irá acon-
tecer na rede municipal de 
saúde. Queremos que nossas 
escolas estejam seguras para 
receber os nossos alunos. 
Salientamos que todos os 
protocolos sanitários serão 
exercidos nesta retomada”, 
explicou a secretária munici-

pal de Educação, Heleine Vil-
las Bôas.

Retorno das aulas na rede 
municipal

Ofi cialmente as aulas da 
rede municipal de Educação 
começaram anteontem (8), 
por meio de plataformas di-
gitais. A partir do próximo dia 
22 será inserido na rede o sis-
tema híbrido (combinação de 
aulas presenciais e ensino re-
moto). Este retorno é presen-
cial, porém, não é obrigatório, 
cabendo aos pais a decisão.

“Todas as medidas de segu-
rança sanitária foram toma-
das, com equipamentos de 
proteção, redução dos alunos 
em sala e revezamento. Ga-
rantir o bem-estar dos alunos 
e dos profi ssionais da educa-
ção é a nossa responsabilida-
de”, completou a secretária.

Outras informações po-
dem ser obtidas pelo telefone 
3543-8220.

Testagem irá acontecer em todas as unidades da rede 
municipal de ensino

Reprodução

Volume de chuva em Araras 
foi 16% menor em 2020

ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO

O volume de chuvas regis-
trado pelo Saema (Serviço de 
Água e Esgoto do Município 
de Araras) em 2020 foi 16% 
menor que o assinalado em 
2019, o que representa 208,4 
mm de chuva a menos.

No ano passado choveu 
1.094,3 milímetros, en-
quanto que em 2019 o to-
tal foi de 1.302,7 – em 2018 
foram registrados 1.238,6 
mm.  A medição do Saema 

é feita na Estação de Tra-
tamento de Água (ETA), lo-
calizada no Jardim Cândida 
(região oeste).

Comparando regiões 
opostas da cidade, a medi-
ção da chuva na Fazenda 
Santo Antonio, que fica na 
avenida Luiz Carlos Tunes 
(Via Novela), região leste, 
foi de 1.320 mm no ano pas-
sado, menor que em 2019, 
quando choveu 1.392 mm.

A medição do Saema é feita na Estação de Tratamento de Água 
(ETA), localizada no Jardim Cândida, região oeste da cidade

Secom/PMA

campanha. Além disso, 35 
cadastros de medula óssea 
foram concretizados.

As bolsas de sangue foram 
encaminhadas ao Hemocen-
tro, responsável pela coleta 
e distribuição do material. O 
sangue passará por análises 
laboratoriais e depois será 
distribuído a hospitais da ci-
dade e região.

A próxima edição de 2021 
será no dia 3 de abril. Mais 
informações podem ser ob-
tidas pelo telefone 3543-1522.
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Aulas presenciais são retomadas em todo o Estado de SP

FHO realiza vestibular 
e concurso de bolsas 
dia 12 de fevereiro

Primeiro repasse de ICMS de fevereiro 
transfere R$ 610 milhões aos municípios 
paulistas e Araras receberá mais de R$ 900 mil

SISTEMA DE RODÍZIO

INSCRIÇÕES HOJE (10) TRIBUTO

N a  r e d e  e s t a d u a l  a  p r e s e n ç a  n ã o  é  o b r i g a t ó r i a  e  s e  l i m i t a  a  a t é  3 5 % 
d o s  a l u n o s  d i a r i a m e n t e ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d a  f a s e  d o  P l a n o  S P

Ainda dá tempo de come-
çar a estudar este ano na FHO 
| Fundação Hermínio Ometto. 
A instituição tem inscrições 
abertas para o Vestibular e 
Concurso de Bolsas, processo 
seletivo a ser realizado pre-
sencialmente no dia 12 de fe-
vereiro, das 15h às 18h. Os inte-
ressados em participar devem 
se inscrever hoje (10) pelo site 
vestibular.fho.edu.br. 

A FHO oferece bolsas de es-
tudos parciais (50%) por meio 
de programa próprio para 
cursos de graduação presen-
ciais nas áreas da saúde, enge-
nharia, tecnologia, educação e 
negócios. Podem concorrer às 
bolsas candidatos que tenham 
estudado em escolas públicas 
ou particulares ou que sejam 
portadores de diploma de en-
sino superior, com renda fa-
miliar de até 3 (três) salários 
mínimos por pessoa. Não é 
necessário ter participado do 
Enem.

Além disso, bolsistas par-
ciais (50%) e não bolsistas 
também podem utilizar o Pag-
Fácil - programa de crédito es-
tudantil da FHO – para pagar 
até metade do curso depois de 
formado, reduzindo o valor 
das mensalidades enquanto 
estudam - sem análise de cré-
dito e sem juros, somente com 
os reajustes anuais.

Mais informações pelo site 
ou pelo telefone 0800 770 44 
55 / (19) 3543-1445 (WhatsApp).

 
Vestibular e Concurso de 

Bolsas 2021 da FHO
• Inscrições: até 10 de feve-

reiro
• Prova: sexta-feira (12/02), 

das 15h às 18h
• Local: Av. Dr. Maximiliano 

Baruto, 500 - Jd. Universitário 
- Araras (SP)

• Telefone: 0800 770 44 55
• WhatsApp: (19) 3543-1445 
• E-mail: processoseletivo@

fho.edu.br

O governo do Estado de 
São Paulo depositou ontem 
(9) R$ 610,06 milhões em 
repasses de ICMS aos 645 
municípios paulistas. O de-
pósito feito pela Secretaria 
da Fazenda e Planejamen-
to é referente ao montante 
arrecadado no período de 
1º a 5 de fevereiro. Os va-
lores correspondem a 25% 
da arrecadação do impos-
to, que são distribuídos às 
administrações municipais 
com base na aplicação do 
Índice de Participação dos 
Municípios (IPM) definido 
para cada cidade. 

No mês de fevereiro a es-
timativa é transferir para 
as prefeituras do Estado 
o total de R$ 2,71 bilhões 
em repasses de ICMS. Os 

depósitos semanais são 
realizados por meio da Se-
cretaria da Fazenda e Pla-
nejamento sempre até o 
segundo dia útil de cada 
semana, conforme prevê a 
Lei Complementar nº 63, 
de 11/01/1990. A previsão 
de repasse para Araras em 
fevereiro e início de março 
é de R$ 5.790.756,21, sen-
do R$ 932.886,30 dia 18, 
R$ 1.019.178,81 dia 23 e R$ 
3.838.691,10 dia 2 de março, 
conforme a tabela abaixo.

Agenda Tributária
Os valores semanais 

transferidos aos municí-
pios paulistas variam em 
função dos prazos de paga-
mento do imposto fixados 
no regulamento do ICMS. 

Dependendo do mês, pode 
haver até cinco datas de re-
passes. As variações destes 
depósitos oscilam confor-
me o calendário mensal, os 
prazos de recolhimento e o 
volume dos recursos arre-
cadados.  A agenda de pa-
gamentos está concentra-
da em até cinco períodos 
diferentes no mês, além de 
outros recolhimentos diá-
rios, como, por exemplo, 
os relativos à liberação das 
operações com importa-
ções.

Índice de Participação 
dos Municípios

Os repasses aos municí-
pios são liberados de acordo 
com os respectivos Índices 
de Participação dos Muni-

cípios, conforme determina 
a Constituição Federal, de 5 
de outubro de 1988. Em seu 
artigo 158, inciso IV, está 
estabelecido que 25% do 
produto da arrecadação de 
ICMS pertencem aos muni-
cípios, e 25% do montante 
transferido pela União ao 
Estado, referente ao Fundo 
de Exportação (artigo 159, 
inciso II e § 3º). 

Os índices de participa-
ção dos municípios são 
apurados anualmente (ar-
tigo 3°, da LC 63/1990), 
para aplicação no exercí-
cio seguinte, observando 
os critérios estabelecidos 
pela Lei Estadual nº 3.201, 
de 23/12/81, com alterações 
introduzidas pela Lei Esta-
dual nº 8.510, de 29/12/93.

Xico Graziano, 67, é engenheiro 
agrônomo e doutor em 

Administração. Foi deputado federal 
pelo PSDB e integrou o governo de São 

Paulo. É professor de MBA da FGV e 
sócio-diretor da e-PoliticsGraziano.

É o atual secretário do Meio Ambiente 
de IlhaBela. O articulista escreve para 

o Poder360 semanalmente,
às quartas-feiras

Com o título de “O novo 
mundo rural e a produção 
de alimentos no Brasil”, 
elaboramos um texto com 
sugestões de conteúdo para 
o ensino fundamental no 
país. Oferecemos aos pro-
fessores uma nova aborda-
gem para o material didáti-
co utilizado na sala de aula.

O nosso trabalho se fina-
liza indicando dez temas 
interessantes e atraentes às 
crianças e jovens pela mo-
dernidade que expressam 
no agro brasileiro.

Tema 1. Cooperativismo 
no agro. Cooperativas agro-
pecuárias e outras formas 
aglutinadoras de produ-
tores rurais se destacam 
no mundo colaborativo da 
agropecuária brasileira, que 
aglutinam cerca de 50% da 
produção de alimentos do 
Brasil. O cooperativismo é 
uma força em prol da soli-
dariedade, fundamental por 
trazer milhares de agricul-
tores familiares ao ciclo da 
prosperidade. Suas histó-
rias, em cada canto do país, 
deveriam ser mais contadas, 
pois encantam os jovens.

Tema 2. Aproveitamento 
dos alimentos. O desperdí-
cio de alimentos, suas cau-
sas e seu combate fazem 
diferença em um mundo 
onde milhões ainda pas-
sam fome, e se verificam 
enormes perdas de comida 
no transporte da safra, na 
colheita, nos restaurantes, 
nas mesas das famílias. En-

gajar os jovens na questão 
do desperdício de alimentos 
é uma excelente oportuni-
dade para exercícios, exem-
plos e sugestões, a começar 
pelo consumo local.

Tema 3. Matas ciliares. 
A preservação das áreas 
que margeiam os cursos 
de água, obrigatória com 
a aplicação do Código Flo-
restal no país, está trazen-
do um aumento das matas 
que protegem a biodiver-
sidade. Os alunos podem 
ser levados a trabalhos de 
reconhecimento de matas 
ciliares no município onde 
se localizam, detectar aves 
e mamíferos que voltaram 
a aparecer no campo, como 
tucanos e até onças pardas.

Tema 4. Bem-estar ani-
mal. Novos sistemas de con-
dução e produção de ani-
mais se evidenciam em todo 
o mundo, inclusive no Bra-
sil. Significa a implementa-
ção de práticas amigáveis e 
respeitosas, valorizando o 
espaço livre, as liberdades 
animais e a senciência dos 
bichos. Na doma de cavalos, 
por exemplo, ou no manejo 
do gado nos currais, práti-
cas inovadoras respeitam os 
animais, evitando os maus-
tratos de antigamente.

Tema 5. Novos alimentos. 
Aumento da curiosidade e 
da aceitação de fontes alter-
nativas de alimentos. Crian-
ças e jovens podem conhe-
cer formas alternativas de 
produção de comida, como 

as algas e os insetos, as no-
vas frutas que aparecem no 
mercado (pitaia, por exem-
plo). Frutas e castanhas nati-
vas, pouco utilizadas na ali-
mentação humana (baru no 
cerrado), podem despertar 
os alunos para a evolução de 
hábitos alimentares, valori-
zando a natureza.

Tema 6. Bioeconomia. 
Crescimento de cadeias 
produtivas baseadas em 
bioeconomia (biomassa, 
bioplástico, biocombustível, 
bioeletricidade, biodiver-
sidade). Incríveis oportu-
nidades surgem devido ao 
avanço tecnológico, permi-
tindo que plantas, animais e 
microrganismos se tornem 
úteis e geradores de valor. 
Inúmeros exemplos podem 
ser utilizados na sala de 
aula para mostrar a agricul-
tura energética, totalmente 
renovável e ecológica.

Tema 7. Agricultura di-
gital. Trabalho de gestão 
remoto, fazendas inteli-
gentes e agricultura de 
precisão: um novo mundo 
se abre com a agricultu-
ra digital, abrangendo as 
propriedades rurais, com 
equipamentos guiados por 
GPS, softwares de análise 
e equipamentos avança-
dos. Mecânicos que regu-
lam motores de tratores e 
colheitadeiras a distância, 
drones utilizados no con-
trole de pragas, são assun-
tos ligados às modernida-
des do agro nacional.

Tema 8. Melhoramento 
genético. A seleção genéti-
ca, realizada desde tempos 
remotos, alterou as caracte-
rísticas e o comportamen-
to de plantas cultivadas e 
de animais domesticados. 
Características desejáveis 
foram sendo aprimoradas, 
como docilidade em ani-
mais, sabor nos alimentos, 
maior produtividade. O 
melhoramento genético é 
fundamental para explicar 
o crescimento da população 
humana. Superplantas e 
superalimentos, frutas que 
agora crescem bem no ca-
lor dos trópicos, frutas sem 
sementes, fornecem exem-
plos de melhorias genéticas 
muito curiosas e importan-
tes no mundo atual.

Tema 9. Agro colaborati-
vo. As formas de agricultu-
ra circular (onde o resíduo 
de uma atividade é insumo 
para outra) e a chegada dos 
modelos compartilhados de 
produção representam uma 
vanguarda na dinâmica do 
agro moderno. Máquinas 
agrícolas, tratores e colhei-
tadeiras têm seu uso divi-
dido entre agricultores (tal 
como um Uber), colmeias 
de abelhas se alugam, mui-
tos exemplos podem ser 
adotados no ensino sobre o 
campo e a produção de ali-
mentos.

Tema 10. Atividades se-
cundárias. Apicultura, silvi-
cultura e florestas plantadas, 
piscicultura e carcinicultu-

Dez novos temas ligados ao agro para o ensino fundamental
ra (produção de camarões), 
floricultura e plantas orna-
mentais, existem impor-
tantes atividades do agro 
que nem sempre recebem a 
atenção da opinião pública 
ou do ensino. Todas são mui-
to curiosas, sempre muito 
tecnológicas, envolvendo 
milhares de produtores. Em 
cada município os alunos 
podem prospectar essas ati-
vidades descobrindo como 
são conduzidas, onde se 
vendem seus produtos, suas 
vantagens e dificuldades.

Uma consideração final: 
ainda mais agora, nessa épo-
ca de pandemia, ficou clara a 
força decisiva do agronegó-
cio na manutenção da ofer-
ta de alimentos e na riqueza 
nacional como um todo.

O Brasil conseguiu, neste 
2020, exportar ao redor de 
US$ 100 bilhões em produ-
tos vindos da agricultura. 
Esse recurso entrou pelos 
portos do Brasil rumo ao in-
terior do país, dinamizando 

os municípios, contribuin-
do para o desenvolvimento, 
com empregos e oportuni-
dades de negócios.

Tal conhecimento, sobre a 
economia e a sociedade, com 
toda a diversidade existente 
em um país continental, pre-
cisa ser repassado às crianças 
e jovens do ensino funda-
mental, estimulando-os a re-
fletirem sobre a importância 
presente das relações entre o 
campo e a cidade. Assim de-
termina a BNCC.

A agropecuária brasileira 
não precisa de esconderijos. 
Se existem defeitos, histó-
ricos e atuais, que sejam 
expostos, afinal advêm de 
uma minoria de produto-
res. Mas também é neces-
sário ressaltar as virtudes e, 
recentemente, os benefícios 
trazidos pela modernização 
tecnológica, que configu-
ram um novo mundo rural.

Ou seja, trata-se, simples-
mente, de contar às crianças 
a história verdadeira.

Marcos Fava Neves é professor titular 
na Faculdade de Administração 

da USP em Ribeirão Preto e da FGV 
em São Paulo. Professor visitante 

internacional da Purdue University 
(Indiana, EUA), da Universidade de 
Buenos Aires e da Universidade de 

Pretória (África do Sul). Sócio-fundador 
da Markestrat Projetos e criador da 

plataforma DoutorAgro.com

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou que o ano 
letivo de 2021 teve início an-
teontem (8) para 3 milhões 
dos 3,3 milhões de alunos 
que foram autorizados a re-
tomar as aulas presenciais, 
em sistema de rodízio, em 
4,5 mil das 5,3 mil escolas da 
rede estadual de São Paulo. 
Os alunos que não puderem 
acompanhar as aulas nas es-
colas devem fazê-las remo-
tamente no Centro de Mídias 
da Educação de São Paulo. E 
até mesmo quem retornar à 
rotina de aulas terá apoio no 
Centro de Mídia SP.

 “A volta às aulas começou 
de maneira gradual e se-
gura, sem ser afetada pela 
paralisação anunciada pelo 
sindicato dos professores. 
Felizmente a maioria abso-
luta dos professores da rede 
pública estadual de ensino 
entendeu a importância da 

retomada das aulas e da se-
gurança ao exercer esse di-
reito de praticar e dar aulas 
aos alunos da rede estadual 
de ensino”, disse o governa-
dor.

O secretário estadual da 
Educação, Rossieli Soares, 
acompanhou o início das 
aulas anteontem na Escola 
Estadual Raul Antônio Fra-
goso, em Pirituba. “É muito 
importante para toda comu-
nidade escolar, formada por 
alunos, professores e funcio-
nários, que a gente inicie o 
ano letivo presencialmente, 
de forma segura, respeitan-
do todos os protocolos sani-
tários. Nenhum tipo de tec-
nologia substitui a presença 
do professor em sala de aula, 
e sabemos que os prejuízos 
causados aos alunos que se 
mantêm fora da escola por 
muito tempo são enormes”, 
destacou.

O Governo do Estado au-
torizou a abertura das uni-
dades escolares mesmo nas 
fases mais restritivas do 
Plano São Paulo, colocando 
a Educação como serviço es-
sencial no Estado. A decisão 
é baseada em experiências 
internacionais para garan-
tir a segurança dos alunos e 
professores, bem como o de-
senvolvimento cognitivo e 
socioemocional das crianças 
e adolescentes.

O retorno presencial, en-
tretanto, é gradual e está 
condicionado à autorização 
das prefeituras. Mesmo nos 
municípios autorizados, a 
presença dos alunos nas es-
colas não é obrigatória nas 
regiões que estejam na fase 
vermelha, laranja ou ama-
rela do Plano São Paulo, mas 
as escolas poderão permane-
cer abertas e com atividades 
nessas etapas.

Na rede estadual, neste iní-
cio do ano letivo, a presença 
é limitada a até 35% dos alu-
nos matriculados. Cada uni-
dade poderá definir como irá 
realizar o rodízio de alunos e 
suas atividades presenciais 
e remotas. A carga horária 
também poderá ser adapta-
da para o cumprimento das 
normas.

Por isso é importante que 
pais, responsáveis ou alunos 
maiores de 18 anos entrem 
em contato com a sua escola 
para saber os dias e horários 
em que poderão ir presen-
cialmente na unidade.

“São Paulo defendeu e eu 
como governador defendi 
também, fundamentado na 
orientação do secretário de 
Educação, Rossieli Soares, a 
importância da volta às au-
las, pela estabilidade emocio-
nal das crianças, pelo ensino 
e a formação das crianças, 

pela alimentação e pela volta 
gradual à normalidade para 
as crianças e professores”, 
destacou o governador.

Retorno gradual e seguro
Todas as escolas da rede 

estadual vão obedecer a uma 
série de critérios para re-
ceber alunos, professores e 
servidores. Ao adentrarem 
nas unidades, todas as pes-
soas terão a temperatura 
aferida. Quando estiver aci-
ma de 37,5 graus, será orien-
tado o retorno para casa.

Estudantes e servidores 
devem lavar as mãos com 
água e sabão ou higienizar 
com álcool em gel 70% ao 
entrar na escola. É obriga-
tório o uso de máscara de 
tecido dentro da escola. Os 
servidores devem utilizar, 
além da máscara de tecido, o 
face shield (protetor de face) 
durante sua jornada laboral 
presencial.

Eventos como feiras, pa-
lestras, seminários, festas, 
assembleias, competições e 
campeonatos esportivos es-
tão proibidos. Já as atividades 
de educação física, arte e cor-
relatas podem ser realizadas, 
preferencialmente ao ar li-
vre. Dentro das salas de aula 
os alunos devem manter o 
distanciamento de 1,5 metro.

Para a retomada, a Seduc
-SP adquiriu e distribuiu uma 
série de insumos destinados 
tanto aos estudantes quanto 
aos servidores, como 12 mi-
lhões de máscaras de tecido, 
mais de 440 mil face shields 
(protetor facial de acrílico), 
10.740 termômetros a laser, 10 
mil totens de álcool em gel, 221 
mil litros de sabonete líquido, 
78 milhões de copos descar-
táveis, 112 mil litros de álcool 
em gel, 100 milhões de rolos 
de papel toalha e 1,8 milhão de 
rolos de papel higiênico.

Reprodução
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NOVIDADE
As Loterias Caixa já trabalham para que 

o Brasil também tenha uma modalidade 
semelhante à PowerBall, MegaMillions e 
Euromilhões. Embora a loteria estivesse 
programa para ser lançada em 2020, houve 
atraso devido à pandemia do coronavírus. 
Batizada de ‘Mais Milionária’, a nova moda-
lidade agora tem previsão de lançamento no 
fi nal do primeiro semestre deste ano.

Deverá ter grandes prêmios acumulados, 
por conta da difi culdade, pois a probabili-
dade de acerto no prêmio principal será de 
uma chance em 238 milhões. Antiga reivin-
dicação da rede lotérica, a ‘Mais Milionária’ 
terá 10 faixas de premiação.

INSPIRAÇÃO
O conceito do produto é semelhante ao 

das loterias norte-americanas PowerBall e 
a MegaMillions e da europeia Euromilhões, 
com probabilidades de acerto bem próximas 
na nova modalidade. A Powerball tem uma 
chance em 292 milhões, a MegaMillions 
uma chance em 302 milhões e a Euromi-
lhões uma chance em 139 milhões.

A nova modalidade desbanca até a Mega-
Sena, cuja probabilidade de acerto é de 1 em 
50 milhões. Ou seja, se já é difícil ganhar na 
Mega-Sena, na ‘Mais Milionária’ será cinco 
vezes mais difícil.

MAIS MILIONARIA x POWERBALL
Na loteria americana tem 2 tabelas: 1 com 

69 dezenas para escolher cinco e outra com 
26 dezenas para escolher uma.

Na mais milionária serão 2 tabelas: 1 com 
50 dezenas para escolher seis e outra com 6 
dezenas para escolher duas.

DUPLA DE PÁSCOA
A primeira loteria especial da Caixa em 

que o prêmio não pode acumular já tem data 
para começar: 1º de março, com sorteio dia 3 
de abril. Mantendo nossa tradição vamos fa-
zer bolões com 15 dezenas, quantidade má-
xima permitida pelo sistema. Faremos 30 jo-
gos de 15 dezenas. A lotérica Copa 70 tem um 
histórico de sucesso nesta loteria, pois ven-
demos 2 vezes o prêmio máximo de 6 acer-
tos. Já estamos aceitando reservas para este 
que será o maior combo do Brasil! Contatos: 
(19) 3433-5343 e What’sapp (19) 9.9441-0488.

SORTE NO JOGO
por Geraldo Pereira

“LIGA DOS CAMPEÕES” 
ENTRA EM JOGO NO FINAL 
DESTE MÊS

A “Liga dos Campeões”, 
direitos de transmissão 
2021/2022 até 2023/2024, vai 
entrar em jogo ainda neste 
mês de fevereiro.

A entrega das propos-
tas será no próximo dia 23, 
prazo fi nal, e como sempre 
acontece as TVs interessadas 
só devem entregar os seus 
envelopes aos 45 do segundo 
tempo.

Há sempre a precaução de 
deixar até o último momento.

A agência Team Marketing 
é quem tem a missão de or-
ganizar todo o processo de 
licitação.

O andar da carruagem in-
dica que, ao contrário do que 
aconteceu nos últimos anos, 
esta que é a principal com-
petição do futebol europeu 
voltará para a TV aberta bra-
sileira.

Globo e SBT já se apresen-
tam como principais interes-
sados, enquanto na TV paga 
difi cilmente a Turner deixa-
rá escapar aquela que é a sua 
principal propriedade, em-
bora a Disney, com ESPN/Fox 
Sports, e o SporTV, apesar 
dos vários campeonatos que 
já possuem, também devam 
participar da concorrência.

Além da TV, canais con-
vencionais e por assinatu-
ra, os direitos de internet e 
streaming também estarão 
em disputa.

TV Tudo
QUE DESPERDÍCIO
Na segunda-feira, digamos 

assim, a Globo teve a volta do 
“Conversa com Bial”.

E como convidado, confor-
me chamadas espalhadas na 
programação desde a sema-
na passada, ninguém menos 
que Woody Allen. Uma atra-
ção, indiscutivelmente.

SÓ QUE...
Depois do “Jornal Nacio-

nal” e da novela “A Força do 
Querer”, o “Big Brother Bra-
sil” acabou às 23h59. Ou seja, 
encerrou a programação da 
segunda-feira.

Aí, pela ordem, já em plena 
terça, “Tela Quente”, “Jornal 
da Globo” e..., fi nalmente, lá 
pelas seis da manhã, Bial. Va-
mos combinar? Um absurdo.

SÉRIE DA RECORD
Em diferentes regiões do 

Brasil e do mundo, prosse-
guem os trabalhos da série 
“Ameaça Invisível”, prevista 
para estrear ainda este ano 
na Record.

LÁ FORA
“Gênesis” estreou no dia 26 

do mês passado em Moçam-
bique, registrando 11 pontos 
de média em sua primeira 
semana na TV Miramar.

No mesmo horário de exi-
bição, venceu “A Dona do Pe-
daço”, na STV, com 3 pontos a 
mais.

A PROPÓSITO
Robertha Portella (foto), 

após “Segundo Sol” na Glo-
bo, volta a fazer novelas na 
Record. Em “Gênesis”, fase 
Abraão, foi escolhida para a 
personagem Cloé.

Com passagens pelo balé 
do Faustão e “A Fazenda”, 
Robertha decidiu investir 
na carreira de atriz e não 
parou mais.

 

Bate-Rebate
• A cantora Agnes Nunes, 

que conquistou artistas como 
Alok, Pabllo Vittar e Lázaro 
Ramo, vai ganhar um docu-
mentário sobre sua carreira...

• Com apenas 18 anos, a jo-
vem nascida em Feira de San-
tana acumula 2,6 milhões de 
seguidores no Instagram...

• E mais de 200 milhões de 
streamings nas plataformas 
de música.

• A Globo vai começar as 
gravações da nova tempora-
da de “Cine Holliúdy”.

• Autor do premiado livro 
Torto Arado, Itamar Vieira 
Junior será o convidado do 
“Roda Viva”, na TV Cultura, 
próxima segunda-feira...

• Geógrafo e doutor em es-
tudos étnicos e africanos pela 
UFBA, Itamar é considerado o 
escritor brasileiro mais ven-
dido e premiado no País, hoje.

• Xuxa gravou com Luciano 
Huck para o “Caldeirão” da 
Globo.

• Antonio Fagundes, fora 
de “Pantanal”, é o próximo 
alvo do streaming. Negocia-
ções sigilosas.

• Com apresentação de Da-
niela Filomeno, o “CNN Via-
gem & Gastronomia” estreia 
em março na CNN Brasil...

• O programa é baseado em 
formato da CNN Internacio-
nal, o “Travel”.

C’est fi ni
O jornalista Octavio Neto, 

que narra no canal Space as 
lutas livres do AEW – All Elite 
Wrestling - ao lado de Marce-
lo Ferrantini (comentarista), 
entra em férias. Durante qua-
tro fi nais de semana, o AEW 
terá a narração de Vitor Lo-
pes. No ar aos sábados, às 23h.

ENTÃO É ISSO. MAS SÁ-
BADO TEM MAIS. TCHAU!

Nesta semana, foram reali-
zadas gravações com a atriz 
Lis Luciddi, em Salvador. A 
produção aborda um miste-
rioso vírus que contamina 
vários países. Juliana Knust 
vive a protagonista, uma 
médica. 

COMPLICADO
No SBT, tudo continua 

muito difícil. Sobre o pilo-
to do novo programa das 
manhãs, nas mãos de Silvio 
Santos para ser analisado, 
nenhuma resposta.

Assim como outras suges-
tões. O moral da tropa está 
cada dia mais baixo. Nada 
anda. Nada acontece.

SÓ FECHADA
Desde a derrota do Palmei-

ras, domingo, tudo já levava 
a crer que a Globo fi caria fora 
das disputas fi nais do Mun-
dial de Clubes. E vai fi car.

A fi nal e o jogo pelo terceiro 
lugar, nesta quinta, só serão 
mostrados no SporTV.

CONTRATAÇÃO
O narrador Silva Junior, ex-

Fox Sports, é o novo refor-
ço da equipe de esportes da 
BandNews FM.

A sua estreia será no pró-
ximo domingo, com Grêmio 
x São Paulo, às 20h30, pelo 
campeonato brasileiro.

PASSO SEGUINTE
Agora, o comentário é so-

bre uma possível parceria 
também no streaming, algo 
na linha Disney+ e Globo-
play, envolvendo a F1 TV Pro 
e o Band Play.

Blad Meneghel

O céu desta semana 
está poderoso e favorá-
vel para manifestar mu-
danças, já que teremos 
seis planetas unidos no 
signo de Aquário. Hoje 
(10) Mercúrio retrógrado 
forma uma quadratura 
com Marte e deixa o cli-
ma tenso e propício para 
tempestades em copo de 
água. Atenção com o ex-
cesso de teimosia e ações 
feitas por impulso ou às 
pressas. O desafi o do dia 
será agir de acordo com os 
seus pensamentos. Ama-
nhã (11) inicia às 16h05 
a Lua Nova de Aquário 
com um grande stellium 
no céu, a união de seis 
corpos celestes (Sol, Lua, 
Mercúrio, Vênus, Júpiter 
e Saturno). Essa lunação 
poderosa, que terá du-
ração de quase um mês, 
promete muitas mudan-
ças e um impulso incrí-
vel que nos fará conectar 
com energias elevadas de 
originalidade. Querendo 
ou não, todos nós vamos 
receber um impulso para 
sair da zona de confor-

to e progredirmos. Fique 
atento aos insights neste 
ciclo, pois a nossa mente 
estará mais aberta para 
encontrar saídas e solu-
ções alternativas. Entre 
amanhã e sexta-feira (12) 
Vênus e Júpiter estarão 
em conjunção em Aquá-
rio. Essa união de dois 
planetas benéfi cos traz 
boas oportunidades de 
crescimento e expansão 
nos relacionamentos e 
nos negócios. A esperan-
ça sobre alguns assuntos 
tende a ser renovada e a 
sensação é de que o uni-
verso tem escutado nos-
sos desejos. No sábado 
(13) Mercúrio Retrógrado 
se encontra com Vênus e 
a dica do dia é falar com 
jeitinho para fazer as 
coisas acontecerem. No 
domingo (14) Mercúrio 
forma conjunção com Jú-
piter e pode causar mui-
tas coincidências felizes 
ao longo do dia, além de 
muitos insights. Um dia 
favorável para divulga-
ção nas mídias e expan-
dir sua rede de contatos. 

CÉU DA SEMANA
Na segunda-feira (15) a 
Lua em trânsito no sig-
no de Áries forma um 
belo sextil com Saturno, 
Júpiter, Mercúrio e Vê-
nus em Aquário. Chegou 
a hora de começar a pôr 
em prática as ideias e os 
insights da Lua Nova. Se 
quiser ver mudanças, 
terá que acelerar e se 
movimentar. Tudo pode 
acontecer, só depende 
de você. Na terça-fei-
ra (16), Saturno forma 
a primeira quadratura 
do ano com Urano em 
Touro. Muitas das ideias 
originais e criativas das 
últimas semanas ago-
ra precisarão enfrentar 
pela primeira vez o crivo 
da realidade.

10 a 16/02As infl uências celestes valem para todos, independente de signos pessoais.

Aryana Storoli é jornalista e astróloga. 
E-mail: aryana.storoli@gmail.com

Instagram: @aryastrologia

Aulas presenciais são retomadas em todo o Estado de SP

Primeiro repasse de ICMS de fevereiro 
transfere R$ 610 milhões aos municípios 
paulistas e Araras receberá mais de R$ 900 mil

N a  r e d e  e s t a d u a l  a  p r e s e n ç a  n ã o  é  o b r i g a t ó r i a  e  s e  l i m i t a  a  a t é  3 5 % 
d o s  a l u n o s  d i a r i a m e n t e ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d a  f a s e  d o  P l a n o  S P

cípios, conforme determina 
a Constituição Federal, de 5 
de outubro de 1988. Em seu 
artigo 158, inciso IV, está 
estabelecido que 25% do 
produto da arrecadação de 
ICMS pertencem aos muni-
cípios, e 25% do montante 
transferido pela União ao 
Estado, referente ao Fundo 
de Exportação (artigo 159, 
inciso II e § 3º). 

Os índices de participa-
ção dos municípios são 
apurados anualmente (ar-
tigo 3°, da LC 63/1990), 
para aplicação no exercí-
cio seguinte, observando 
os critérios estabelecidos 
pela Lei Estadual nº 3.201, 
de 23/12/81, com alterações 
introduzidas pela Lei Esta-
dual nº 8.510, de 29/12/93.

Xico Graziano, 67, é engenheiro 
agrônomo e doutor em 

Administração. Foi deputado federal 
pelo PSDB e integrou o governo de São 

Paulo. É professor de MBA da FGV e 
sócio-diretor da e-PoliticsGraziano.

É o atual secretário do Meio Ambiente 
de IlhaBela. O articulista escreve para 

o Poder360 semanalmente,
às quartas-feiras

Dez novos temas ligados ao agro para o ensino fundamental
os municípios, contribuin-
do para o desenvolvimento, 
com empregos e oportuni-
dades de negócios.

Tal conhecimento, sobre a 
economia e a sociedade, com 
toda a diversidade existente 
em um país continental, pre-
cisa ser repassado às crianças 
e jovens do ensino funda-
mental, estimulando-os a re-
fl etirem sobre a importância 
presente das relações entre o 
campo e a cidade. Assim de-
termina a BNCC.

A agropecuária brasileira 
não precisa de esconderijos. 
Se existem defeitos, histó-
ricos e atuais, que sejam 
expostos, afinal advêm de 
uma minoria de produto-
res. Mas também é neces-
sário ressaltar as virtudes e, 
recentemente, os benefícios 
trazidos pela modernização 
tecnológica, que configu-
ram um novo mundo rural.

Ou seja, trata-se, simples-
mente, de contar às crianças 
a história verdadeira.

Eventos como feiras, pa-
lestras, seminários, festas, 
assembleias, competições e 
campeonatos esportivos es-
tão proibidos. Já as atividades 
de educação física, arte e cor-
relatas podem ser realizadas, 
preferencialmente ao ar li-
vre. Dentro das salas de aula 
os alunos devem manter o 
distanciamento de 1,5 metro.

Para a retomada, a Seduc
-SP adquiriu e distribuiu uma 
série de insumos destinados 
tanto aos estudantes quanto 
aos servidores, como 12 mi-
lhões de máscaras de tecido, 
mais de 440 mil face shields 
(protetor facial de acrílico), 
10.740 termômetros a laser, 10 
mil totens de álcool em gel, 221 
mil litros de sabonete líquido, 
78 milhões de copos descar-
táveis, 112 mil litros de álcool 
em gel, 100 milhões de rolos 
de papel toalha e 1,8 milhão de 
rolos de papel higiênico.

Reprodução
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Secretaria de Esportes retoma 
parceria do PAF com o Sesi

ATLETA DO FUTURO

Os representantes do Sesi Maurício Luiz Cola (coordena-
dor de Relacionamento com a Indústria e a Comunidade), 
Sheila Alexandra Tank (orientadora de Qualidade de Vida) 
e Laôr Fernandes Oliveira (diretor do Sesi Araras)  com o se-
cretário de Esportes, Douglas Marcucci

Secom/PMA

Falecimentos
Itoe Ito Ishiy, 83 anos. Residia 
na rua Aquilina Fachini, 210 - Jd. 
Fátima. Faleceu na terça-feira (9) e o 
sepultamento ocorreu no mesmo dia, 
às 16h30, no Cemitério Municipal.

Raimundo Nonato Vieira, 70 anos, 
casado. Residia na rua Humberto 
Bonini, 660 - Jd. das Palmeiras. Faleceu 
na terça-feira (9) e o sepultamento 
ocorreu no mesmo dia, às 15h, no 
Cemitério Municipal.

Virgílio Marques Ribeiro, 92 anos, 
divorciado. Residia na avenida da 
Saudade, 226 - Jd. Fátima. Faleceu na 
terça-feira (9) e o sepultamento ocorreu 
no mesmo dia, às 10h30, no Cemitério 
Municipal.

José Erinaldo de Jesus Martins 
(Zé-Cadeirante), 36 anos, solteiro. 
Residia na rua Antônio Alves, 239 - Pq. 
Tiradentes. Faleceu na segunda-feira 
(8) e o sepultamento ocorreu na terça-
feira (9), às 10h, no Cemitério Municipal.

Anna N. T. Franco de Oliveira, 82 anos, 
casada. Residia na rua Olavo Bilac, 411 - 
Jd. Belvedere. Faleceu na segunda-feira 
(8) e o sepultamento ocorreu na terça-
feira (9), às 9h, no Cemitério Municipal.

Eclair Santinha Felix, 74 anos, solteira. 
Residia na rua Sabiá, 71 - Narciso 
Gomes. Faleceu no domingo (7) e o 
sepultamento ocorreu na segunda-
feira (8), às 10h, no Cemitério Municipal.

Dirceu Rodrigues de Freitas, 70 anos, 
casado. Residia na rua Porto Ferreira, 
90 - Jd. São João. Faleceu no domingo 
(7) e o sepultamento ocorreu no mesmo 
dia, às 13h30, no Cemitério Municipal.

José Corte, 90 anos, casado. Residia na 
rua Alfredo Dalgé, 433 - Centro. Faleceu 
no sábado (6) e o sepultamento ocorreu 
no domingo (7), às 8h, no Cemitério 
Municipal.

Waldemar Navarro, 82 anos, casado. 
Residia na rua das Orquídeas, 95 - Jd. 
Sobradinho. Faleceu no sábado (6) e o 
sepultamento ocorreu no mesmo dia, 
às 16h30, no Cemitério Municipal.

Antonio Abramo Jr. (Perito de 
Carta), 80 anos, casado. Residia na rua 
Agostinho Dalla Costa, 139 - Vila Dona 
Rosa Zurita. Faleceu no sábado (6) e o 
sepultamento ocorreu no mesmo dia, 
às 15h, no Cemitério Municipal.

Itacir Patrocínio de Oliveira, 70 anos, 
casado. Residia na rua do Pedreiro, 199 
- José Ometto. Faleceu no sábado (6) e o 
sepultamento ocorreu no mesmo dia, 
às 14h, no Cemitério Municipal.

André Luiz Boff, 42 anos, solteiro. 
Residia na rua Otavio Nucci, 346 - Pq. 
Dom Pedro. Faleceu na sexta-feira (5) e 
o sepultamento ocorreu no sábado (6), 
às 9h, no Cemitério Municipal.

As informações desta coluna são fornecidas pelo Cemitério Municipal de Araras até as 17 horas, de segunda a sexta-feira.
Os obituários elaborados após este horário só serão publicados na edição seguinte.

Faleceu no dia 06/02/2021, com 80 anos de idade, na cidade 
de Araras/SP o sr. Antonio Abramo Junior, nascido em 
20/03/1940. Era casado com a sra. Leonilda Marçola Abramo 
e deixa os filhos Wagner e André, familiares e amigos. O 
sepultamento deu-se dia 06/02/2021, às 15h, no Cemitério 
Municipal de Araras/SP. O Grupo Santa Cruz notificou o 
falecimento da sr. Antonio Abramo Junior.

Faleceu no dia 06/02/2021, com 60 anos de idade, na cidade 
de Araras/SP o sr. Itacir Patrocínio de Oliveira, nascido em 
21/08/1960. Era casado com a sra. Cleonice Ap. Germano de 
Oliveira e deixa os filhos Daiane, Itamar, Luana, Mayara, 
Nayara, Jonathan e Eduardo, familiares e amigos. O 
sepultamento deu-se dia 06/02/2021, às 14h, no Cemitério 
Municipal de Araras/SP. O Grupo Santa Cruz notificou o 
falecimento do sr. Itacir Patrocínio de Oliveira.

Faleceu no dia 06/02/2021, com 90 anos de idade, na cidade de 
Araras/SP o sr. José Corte, nascido em 31/05/1930. Era casado 
com a sra. Jandira Fogale Corte e deixa os filhos Marta, Maria 
Adelina e José Luis, familiares e amigos. O sepultamento deu-
se dia 07/02/2021, às 8h, no Cemitério Municipal de Araras/SP. 
O Grupo Santa Cruz notificou o falecimento do sr. José Corte.

Notas de falecimento

EXTRAVIO

SEBASTIÃO ARNALDO CHAGAS,

Inscrição Municipal 31.639,

comunica para os devidos 

fins que encontra-se 

extraviado seu Alvará da 

Prefeitura Municipal.

VAGA

CASEIRO
para chácara em Araras.
Preferência acima de 40 
anos e com referências. 

Enviar currículo para
CASEIROCHARARA21@GMAIL.COM

EMPRESA CONTRATA

ASSISTENTE DE COMPRAS
com experiência no

departamento de compras.

Salário e benefícios

compativeis com a função.

Interessados que tenham experiência 

queiram enviar currículos para

ADF@ADFCONSULTORIA.COM.BR

REMINISCÊNCIAS

O destaque de hoje é uma das formações do 
Independente Futebol Clube na década de 1950

Arquivo do autor

Em pé, da esquerda para a direita, Roberto, Neguinho, Osvaldo, Pastre, Siderlei, Cabrera e 
Gina. Agachados: Ismael, Ditão, Liminha, Sonia e Fischer. O mascote é Tutu Zaniboni

Ignácio Cressoni

Hoje vamos focalizar um 
dos grandes times amado-
res de Araras nas décadas de 
1950 e 1960, o Independente 
Futebol Clube.

A fotografia mostra uma 
das formações do esquadrão 
do bairro Jardim Belvedere 
de 1958. Confira onde jogou 
cada um dos atletas.

ROBERTO: zagueiro cen-
tral de muita raça e fibra, 
atuou por vários anos na 
equipe. Vestiu também as 
camisas do Circulista, Co-
mercial e Usina Palmeiras.

NEGUINHO: lateral direito, 
eclético, jogava em diversas 
posições com habilidade e 
fibra. Defendeu mais três ti-
mes da cidade: Cruzeiro, Co-
mercial e Nacional.

OSVALDO: goleiro dos 
bons, defendeu as metas de 
Bandeirante, Praça XI e Cru-
zeiro.

PASTRE: médio-volante, 
bom de bola, jogou por dois 
campeonatos pelo time do 
Jardim Belvedere.

SIDERLEI: quarto-zaguei-
ro, vigoroso e de boa técnica, 
atuou anos na equipe e ves-
tiu, também, as camisas do 
Cruzeiro e Comercial.

CABRERA: lateral esquer-
do, jogador de raça e visão de 

jogo. Participou da fundação 
do Independente, onde jo-
gou por muitos anos.

GINA: treinador, era um 
bom técnico, conhecia a ma-
téria e exerceu o cargo tam-
bém no Nacional.

ISMAEL: ponta-direita, ha-
bilidoso e veloz, era um dos 
craques da equipe e nela jo-
gou por muitos anos.

DITÃO: meia-direita, vigo-
roso, era bom nas jogadas 
aéreas. Fez muitos gols de 

cabeça.
LIMINHA: centroavante, 

craque da posição, rápido, 
driblador e artilheiro. Vestiu 
a camisa da equipe por vá-
rios anos.

SONIA: meia-esquerda, 
dominava a meia-cancha 
com maestria. Praça XI e 
Araruna contaram com seu 
futebol.

FISCHER: meia-direita de 
raça e fibra. Atuava com a 
mesma qualidade com a ca-

misa 10. Jogou por muitos 
anos no Independente.

O mascotinho é TUTU ZA-
NIBONI, um amigo que pre-
zo muito. Professor de edu-
cação física, foi preparador 
da SER Usina São João.

Sessenta e dois anos se 
foram no tempo e pelo que 
pudemos apurar Roberto, 
Neguinho, Osvaldo, Cabrera, 
Ditão, Liminha, Sonia, Fis-
cher e Gina já deixaram a 
vida material.

A Secretaria Municipal de 
Esportes retomou a parceria 
com o Sesi (Serviço Social da 
Indústria), por meio do PAF 
(Programa Atleta do Futuro). 
Segundo a pasta, o PAF irá 
disponibilizar gratuitamen-
te práticas esportivas a 400 
crianças, de seis a 16 anos.

As diretrizes da parceria 
foram concretizadas na úl-
tima semana em reunião 
do secretário de Esportes, 
Douglas Marcucci, com os 
representantes do Sesi Laôr 
Fernandes Oliveira (diretor 
do Sesi Araras), Sheila Ale-

xandra Tank (orientadora de 
Qualidade de Vida) e Maurí-
cio Luiz Cola (coordenador de 
Relacionamento com a In-
dústria e a Comunidade).

“Essa reunião foi a primei-
ra para tratarmos da parce-
ria como um todo. Posterior-
mente, iremos alinhar os dias, 
horários das aulas e quais 
esportes estarão disponíveis 
para a população. A parce-
ria visa a integração social e 
qualidade de vida. Além disso, 
iremos buscar a participação 
maciça de crianças nas práti-
cas”, disse o secretário.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Espor-
tes, a parceria com o Sesi 
irá funcionar da seguinte 
maneira: o Sesi disponibi-
lizará o espaço, materiais 
e capacitação dos profes-
sores de Educação Física, 
enquanto a Secretaria de 
Esportes disponibilizará 

os educadores para reali-
zação das aulas. “Devido 
à pandemia do novo coro-
navírus, essas aulas serão 
realizadas somente quan-
do for possível”, explicou o 
titular da pasta.

Outras informações sobre 
o PAF podem ser obtidas 
pelo telefone 3544-8347.
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SAUDADE

Jogador de Araras marca seu primeiro 
gol profissional atuando pelo Bahia

União São João lamenta morte de técnico 
campeão brasileiro da Série B em 1996

Atacante de beirada de 1,80m e 70kg, Thiago Andrade é destro e 
suas principais características são a velocidade, agilidade e o drible

Divulgação

O time ararense conquistou a Série B em 1996 e no ano se-
guinte Lula Pereira foi eleito o ‘Melhor Técnico do Interior’

Muitos clubes se manifes-
taram sobre a morte do téc-
nico Lula Pereira, de 64 anos, 
ocorrida domingo à tarde, 
em Fortaleza (CE), devido a 
complicações de um AVC - 
acidente vascular cerebral - 
sofrido ano passado. Anteon-
tem (8) a direção do União 
São João de Araras também 
fez questão de enaltecer a 
passagem dele no comando 
do time na década de 1990.

Sob o comando de Lula Pe-
reira, o União São João con-
quistou o título Brasileiro da 
Série B em 1996 e no ano se-
guinte ele foi eleito o ‘Melhor 
Técnico do Interior’. “Real-
mente é uma pena quando a 
gente perde um profissional 
e amigo que tanto nos ajudou 
aqui no clube. Sempre foi um 
cara correto e que pensava 
no bem do clube, cuidava dos 
jogadores com carinho e nos 
ajudou em todos os sentidos”, 
lembra o vice-presidente 
Antonio Carlos Beloto.

O presidente José Mário 
Pavan também enalteceu o 
trabalho com Lula. “Na época 
tínhamos um time de pon-
ta e o Lula soube controlar o 
grupo na medida certa. Ele 
‘acertou a mão’ como se diz 
no futebol. Nos solidariza-
mos à família”, frisou.

De outro lado, a partir des-
te trabalho de sucesso no 
União São João é que Lula 
Pereira subiu um patamar 
na carreira, dirigindo outros 
clubes de relevância, inclusi-
ve o Flamengo.

Luiz Carlos Bezerra Pe-
reira, mais conhecido como 
Lula Pereira, nasceu em 
Olinda/PE, em 6 de junho de 
1956, e faleceu em Fortaleza/
CE no domingo (7). Treinador 

e futebolista brasileiro, atua-
va como zagueiro.

Após defender como za-
gueiro as cores do Sport e do 
Santa Cruz em Pernambuco, 
Lula foi para o Ceará em 1980 
onde encerrou a carreira.

Iniciou a carreira de técnico 
no time sub-20 do Ceará, al-
cançando o título da catego-
ria em 1988, vencendo todas 
as partidas disputadas.

Teve passagens pelo Fla-
mengo, Brasiliense, Bahia, 
entre outros. Foi campeão 
catarinense pelo Figueirense 
em 1994, após um jejum de 
20 anos do clube alvinegro, e 
campeão mineiro pelo Amé-
rica, superando os grandes 
Cruzeiro e Atlético.

Fez estágio de técnico na 

Europa e teve passagem pelo 
futebol do Oriente Médio.

No dia 17 de fevereiro de 
2012, Lula Pereira foi anun-
ciado como o novo técnico do 
Ceará para o restante da tem-
porada. Entretanto, no dia 12 
de março do mesmo ano, 
acabou sendo demitido após 
apenas 21 dias no comando 
do clube.

Após ficar quatro anos de-
sempregado, Lula Pereira 
foi confirmado como novo 
diretor de Comissão Técnica 
do Ferroviário Atlético Clu-
be. O Ferrão abriu o ano com 
uma goleada de 10 x 0 sobre o 
Campo Grande de Juazeiro do 
Norte.[2] Em 29 de dezembro 
de 2016, com a mudança na 
presidência do Ferroviário, o 

vínculo de Lula Pereira com 
o clube cearense chegou ao 
fim.[3]

Pelo União de Araras ele 
foi campeão em 1995 e 1997 
(campeão do interior) e, con-
forme citado acima, cam-
peão brasileiro pela série B 
em 1996.

CLUBE-EMPRESA
Primeiro clube-empresa 

do Brasil em 1994, o União 
São João tinha uma estrutura 
invejável para formação de 
jogadores. E vivia da receita 
auferida com a negociação 
dos atletas. Alguns dos prin-
cipais exemplos são Roberto 
Carlos, lateral da seleção bra-
sileira, o volante Rogério, que 
foi campeão da Libertadores 
com o Palmeiras em 1999, e 
o lateral Léo que atuou anos 
no Santos.

Foi também o primeiro 
time do interior de São Pau-
lo a contratar jogadores de 
grandes clubes, com passa-
gem até pela Seleção Brasi-
leira, casos dos goleiros Gil-
mar e Velloso, o lateral China, 
os meias João Santos, Aílton 
e Aílton Lira e os atacantes 
Washington, Éder Aleixo e 
João Paulo, entre outros.

Mas a história virou em 
1999 com a aprovação de 
Lei Pelé, que tirou dos clu-
bes praticamente todo di-
reito sobre os atestados dos 
atletas. Sem receita, o clube 
foi caindo de divisão e está 
licenciado desde 2015. Mas 
mantém em ordem o estádio 
Hermínio Ometto, sempre 
cedido para eventos esporti-
vos da cidade de Araras.

(Com informações de 
m.futebolinterior.com.br)

Reprodução/Rede Opinião de TV

Thiago Andrade durante entrevista à Rede Opinião de TV

Gol do ararense Thiago 
Eduardo de Andrade na vi-
tória por 1 x 0 do Bahia sobre 
o Athletico Paranaense, pelo 
Brasileirão, foi o primeiro 
dele como atleta profissio-
nal e em um momento im-
portantíssimo, conforme 
comenta o repórter Gabriel 
Pitor da Rede Opinião de TV. 
Seu time está na luta contra 
o rebaixamento e com esse 
gol encerrou uma sequência 
de dez jogos sem vitórias do 
Tricolor de Aço, para alegria 
do pai Marinaldo Andrade, 
que se emocionou com o fi-
lho balançando as redes pela 
primeira vez. “Para mim foi 
uma alegria imensa. Você 
ver um filho seu na televi-
são, no profissional, série A, 
na sua frente fazendo o gol, é 
uma felicidade só”.

O momento é histórico 
para a carreira de Thiago 
que ressalta a importância 
de cada tento na luta contra 
o rebaixamento: “fico muito 
feliz de poder fazer o gol pelo 
Brasileiro, série A, é muito 
importante na minha carrei-
ra esse gol e ajudou bastan-
te também a nossa equipe. 
Todo ponto que a gente está 
fazendo, somando, é im-
portante para a gente poder 
continuar firme no campeo-
nato”, disse ao repórter da 
emissora ararense.

Mas a história de Thiago 
não começa nesse primeiro 
gol. Ela teve início numa pra-
cinha perto de sua casa, em 
Araras, onde seu pai o levava 
quando ainda era pequeno. 
“Eu estava sentado ali, vi ele 
jogando, aí cheguei em casa e 
perguntei: você quer treinar? 
E ele disse: se o pai colocar... 
Falei: então vamos e comecei 
a colocá-lo para treinar”, con-
ta Marinaldo.

Thiago tem 20 anos. Ata-
cante de beirada de 1,80m, 
pesa 70kg, é destro e suas 
principais características 
são a velocidade, agilidade e 
o drible. Passou pelo União 
São João-SP - primeiro clube 
do atleta - depois vestiu as 
camisas de times como: In-
dependente de Limeira, XV 
de Jaú, Fluminense-RJ e teve 
uma experiência na Europa, 
jogando pelo Portimonense, 
de Portugal, até chegar ao 
Bahia, onde além de ter pas-
sado pelas categorias de base 
se profissionalizou. 

O Bahia vive uma cami-
nhada difícil no Brasileirão, 
briga contra o rebaixamento 
e cada ponto nesse momento 
interessa. Assim como a vida 
de Thiago, que também teve 
muitas dificuldades e preci-
sou de muitas reviravoltas. 
“Sempre corri atrás, sempre 
batalhei e quando o Thiago 
tinha cinco anos e meio de 
idade eu ia pescar, pegava ele 
e o colocava numa caixa des-

sas de laranja, saía na Margi-
nal. Ia no Sayão, chegava lá 
ele ficava envergonhado de 
descer da caixinha da bicicle-
ta, daí o pegava e falava: não 
precisa ficar com vergonha, 
o pai para um pouco mais 
para lá, no escuro. Ele descia, 
eu tirava a roupinha dele e 
na hora que acabava o jogo, 
pegava-o outra vez, colocava 
na bicicleta e voltávamos”, 
ressaltou Marinaldo. Além de 
todo o esforço do pai os trei-
nadores da infância quando 
Thiago iniciou nas bases do 
União São João também fo-
ram muito importantes. “Foi 
lá que tudo começou, na es-
colinha do Bata. Só tenho que 
agradecê-lo, agradecer o pro-
fessor Kiko, o João Paulo Da-
niel que fizeram parte dessa 
minha história, dessa minha 
carreira”, disse Thiago.

Também tem a dedicação 
do próprio jogador que sem-
pre se mostrou apaixonado 
por futebol e teve ao lado uma 
família que estruturou o ca-

minho para o sucesso. Como 
diz Marinaldo, o futebol é o 
processo. “Eu gastei 20% do 
agora até onde ele chegou. 
Mas tive bastante ajuda por-
que ele sempre foi dedicado 
ao futebol. É um processo de 
educação em primeiro lu-
gar, de humildade, de saber 
lidar com as pessoas, saber 
entrar e sair, não mexer em 
nada que não é seu, sempre 
ensinei esses modos para ele. 
Então, ele sempre foi educa-
do. Pode ver, ele é querido no 
Bahia”, emocionou-se.

Com a gratidão pelo passa-
do agora é hora de olhar para 
o futuro e buscar grandes vi-
tórias, sempre tendo a certe-
za do orgulho dos ararenses 
e do pai que está vivendo um 
sonho. “Ele é novo, tem tanta 
coisa pra frente que você não 
pode impedir. Já teve propos-
tas pra fora e isso é o sonho 
de qualquer pai, eu acho”.

Objetivo no Bahia
Thiago chegou ao Bahia no 

final da temporada de 2019 
e, na ocasião, revelou que 
o objetivo com a camisa da 
equipe soteropolitana era 
“poder jogar no profissional, 
vestir essa camisa maravi-
lhosa, esse escudo grande e 
poder ganhar títulos, fazen-
do a torcida feliz. Isso é o que 
mais importa”, sonho que já 
ganha contornos promis-
sores que o atleta ararense 
quer estender à sua família 
e galgar novas conquistas 
para sua carreira: “quero 
poder ajudar minha família, 
quem sabe um dia poder jo-
gar na Seleção Brasileira, que 
é o que todo jogador almeja, 
chegar no topo, que é a Sele-
ção, e também poder atuar 
em campeonatos grandes na 
Europa”.

Rapidinhas do Esporte

Fonte: globoesporte.globo.com

Moeda de troca?
Diretor de futebol do Co-

rinthians, Roberto de Andra-
de afirmou nesta terça-feira 
que não descarta envolver o 
meia Luan numa negociação 
de troca que leve outro joga-
dor ao CT Joaquim Grava.

Depois de elogiar o pro-
fissionalismo do jogador e 
dizer que o clube não desisti-
ria de Luan por conta do alto 
investimento realizado pelo 
clube, o cartola acenou com a 
possibilidade ao revelar que 
tem conversado com outros 
clubes para negócios com es-
tes moldes.  Luan já disputou 
43 partidas pelo clube.

“Prejuízo”
A derrota para o Tigres 

na semifinal do Mundial de 
Clubes custou ao Palmeiras 
não apenas a ausência na 
sonhada decisão do torneio 
da Fifa como também uma 
quantia milionária em pre-
miações.

Se avançasse para a final, 
o Palmeiras receberia pelo 
menos 4 milhões de dólares 
(R$ 21,4 milhões na cotação 
atual), valor destinado ao 
segundo colocado. O cam-
peão fatura 5 milhões de 
dólares (aproximadamente 
R$ 26,8 milhões).

Preferido
O português Pedro Mar-

tins afastou a possibilidade 
de trocar o Olympiacos, da 
Grécia, pelo Brasil e afirmou 
em entrevista que projeta 
atuar na Inglaterra como 
plano de carreira. 

A declaração aproxima 
ainda mais o argentino Her-
nán Crespo do São Paulo – 
ele se demitiu do Defensa 
y Justicia e está livre. Além 
desses dois, a lista tricolor 
tem Miguel Ángel Ramírez, 
mas o espanhol tem um 
pré-contrato com o Inter-
nacional e é improvável que 
esse acordo seja rompido.

De volta
O elenco do Santos se rea-

presentou nesta terça-feira, 
no CT Rei Pelé, e iniciou a 
preparação para enfrentar 
o Coritiba, no sábado, às 19h 
(de Brasília), na Vila Belmi-
ro, pela 36ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

A novidade da atividade 
foi a participação de Mari-
nho, recuperado de lesão no 
joelho esquerdo. O atacante 
perdeu os dois últimos jo-
gos, os empates diante de 
Grêmio e Atlético-GO, mas 
deve voltar a atuar contra o 
Coxa.

Sábado (6)
Bahia 3 x 3 Goiás

Atlético-GO 1 x 1 Santos

Domingo (7)
Bragantino 1 x 1 Flamengo

Segunda-feira (8)
Botafogo 2 x 5 Grêmio

Quarta-feira (10)
Internacional x Sport

Fortaleza x Vasco da Gama
São Paulo x Ceará

Fluminense x Atlético-MG
Corinthians x Atlhetico-PR

Quarta-feira (17)
 Coritiba x Palmeiras

Quarta-feira (03/02)
Grêmio 3 x 3 Santos

Bragantino 2 x 0 Atlético-GO
Corinthians 2 x 1 Ceará
Bahia 0 x 1 Fluminense
Goiás 1 x 0 Atlético-MG

Quinta-feira (04/02)
Fortaleza 3 x 1 Coritiba

Flamengo 2 x 0 Vasco da Gama
Atlhetico-PR 0 x 0 Internacional

Sexta-feira (05/02)
Botafogo x Sport*

Sexta-feira (19/02)
 São Paulo x Palmeiras

Campeonato Brasileiro
Série A

35ª rodada

34ª rodada



MEME DA SEMANA

DESTAQUES

MULHERES
EMPODERADASEla é luz, ela é força, 

ela é Natália Freitas. 
Feliz aniversário!

São 21 aninhos de muita beleza e simpatia. 
Cariris Antunes Negreiros, parabéns pelo seu dia!

Felicidades 
pelo seu 
aniversário, 
Aniela 
Rovani!
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Pensamento da semana:
“Nem todos os dias são bons, mas há algo bom todos os dias”.

Ciça Cabine é mãe, esposa e proprietária da Visual Modas. 
Uma mulher inspiradora e quem a conhece sabe do amor e 
dedicação que ela tem pela vida! 
Sabe ser a maior influenciadora do próprio negócio, gerando 
conteúdos diários com muito estilo e elegância. 
Araras agradece sua existência, Ciça!

Fernanda Fontanetti

DICA DA FÊ


