
Araras relembra amanhã os 133 anos da 
libertação do último escravo no município

Sisu 2021: UFSCar tem inscrição para 2.893 
vagas em 64 cursos nos quatro campi

Merece sempre uma refl e-
xão profunda a situação em 
que a raça negra foi subme-
tida em nosso país durante 
três séculos, de 1550 até 1888. 
Foram 300 anos de muita in-
justiça. Tempos de trabalho 
árduo, transporte e comér-
cio escravo, punições, múl-
tiplas crueldades e, claro, 
inconformismo com a situa-
ção. Ações para não serem 
praticadas nunca mais aqui 
ou em qualquer outro lugar. 

Como é sabido, a Lei Áu-
rea, que oficializou o térmi-
no da escravidão do negro 
no Brasil, foi assinada em 13 
de maio de 1888 pela Prin-
cesa Dona Isabel. Anterior-
mente foram promulgadas 

a Lei do Ventre Livre (28 de 
setembro de 1871) e a Lei 
dos Sexagenários (28 de se-
tembro de 1885). Em Araras, 
para todos, o grito de liber-
dade ecoou um pouco mais 
cedo e a principal figura 
responsável pelo movimen-
to abolicionista na cidade foi 
Lourenço Dias, que abriga-
va na Fazenda São Tomé, de 
sua propriedade, os escra-
vos fugidos, chegando a ter 
mais de 400. Conforme pe-
didos de fazendeiros, Lou-
renço intermediava a volta 
para as fazendas mediante 
melhorias nas condições de 
trabalho e de vida.

Em 1887, a Câmara Mu-
nicipal, por indicação do 

promulgação da Lei Áurea, 
Araras já tinha livre seu 
último escravo e a ação de 
Lourenço Dias se apresenta-
va como a maior responsá-
vel pela liberdade do negro 
na cidade e nos municípios 
vizinhos.

A convite de uma comis-
são popular, a Câmara Mu-
nicipal presidiu os festejos 
da liberdade, que para esse 
fim reuniu-se em sessão ex-
traordinária com pronun-
ciamento de  seu presidente 
Inácio Ubaldino de Abreu.

É sempre bom lembrar 
que, entre as leis instituí-
das no município sobre o 
assunto, está a que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de 

observação da diversidade 
étnico-racial para as publi-
cidades da Administração 
direta e indireta, além da lei 
que cria o Conselho Munici-
pal de Participação e Desen-
volvimento da Comunidade 
Negra em Araras.

O dia 20 de novembro foi 
instituído no município por 
meio da lei nº 4.258, de 2 de 
julho de 2009, de autoria 
do vereador Breno Zano-
ni Cortella, ocasião em que 
foi presidente da Câmara, e 
sancionada pelo então pre-
feito Pedro Eliseu Filho.  A 
Semana Municipal da Cons-
ciência Negra foi criada 
através da lei nº 3.981, de 19 
de abril de 2007.
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Vinícius Schurgelies 
falará sobre Legislativo 
e políticas públicas

Jéssica Juttel está 
na quinta fase de 
“Gênesis” – Abraão

Martín Benítez é 
anunciado no São 
Paulo
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vereador José Alberto Ma-
chado, criava o Livro da Re-
denção, destinado a receber 
as assinaturas das pessoas 
que quisessem contribuir 

com qualquer quantia em 
favor da libertação dos es-
cravos. 

Em 8 de abril de 1888, 
mais de um mês antes da 

Ministério Público aciona Pedrinho 
Eliseu por empresas. Ele discorda

tura Pública. Não houve lici-
tação, procedimento formal 
de dispensa ou lei de efeitos 
concretos autorizando as 
alienações”.

Ao Opinião, o chefe do 
Executivo de Araras disse 
estar tranquilo. “Temos lei 
municipal que autoriza e 
Araras sempre fez assim. 
A doação é para empresas, 
para gerar emprego e renda. 
Não é necessário licitar nada, 
pois a própria lei de licitação 
autoriza fazer diretamente 
como sempre ocorreu em 
Araras, desde que presente 
o interesse público”.

Política pág. 3

Cidade pág. 4 Cidade pág. 6 Política pág. 7

A promotora de justiça 
Luciana Ross Gobbi Benetti 
ajuíza Ação Civil Pública por 
Ato de Improbidade Admi-
nistrativa C.C. Ação Anulató-
ria em face do Município de 
Araras, Pedro Eliseu Filho, 
CA3M Engenharia e Instala-
ções Industriais Ltda, J.A.B.N 
Papéis e Bobinas Ltda, Pires 
& Barbosa Ltda², Metalur-
gia Torsol Ltda e IBI Agentes 
Biológicos Ltda partindo do 
fato de que “conforme apu-
rado no procedimento in-
vestigativo nº 193/2019, no 
dia 17 de abril de 2018, Pedro 
Eliseu Filho, na condição de 
Prefeito Municipal, promo-
veu a doação (com encargos) 

de seis imóveis públicos si-
tuados no Distrito Industrial 
II” às empresas especifi ca-
das, sendo que “o sexto lote 
foi doado à empresa Varitus 
Brasil Eireli ME, porém o 
imóvel retornou ao patri-
mônio da Municipalidade 
(fl s.1158 do IC – documento 
08, parte 1)”.

A doação dos referidos 
imóveis foi instrumentali-
zada pelo “Termo de avenças 
cumulado com compromis-
so de doação com encargos”. 
Consta, ainda, que: “Em ja-
neiro de 2019, os imóveis em 
questão foram transferidos 
às empresas requeridas, 
mediante registro da Escri-

Entenda como fi cam os artistas ararenses 
com a prorrogação da Lei Aldir Blanc

Calendário de 
segundas doses da 
vacina é divulgado

Novas regras no Imposto 

de Renda exigem 

atenção do contribuinte

Câmara devolve 
dinheiro aos cofres 
do Poder Executivo

O Senado aprovou na quar-
ta-feira (31) o auxílio emer-
gencial e os prazos relacio-
nados à aplicação e prestação 
de contas dos recursos da Lei 
Federal 14.017/2020, denomi-
nada Aldir Blanc. A legislação 
foi criada a partir de uma 
iniciativa do Congresso para 
socorrer, nos moldes do au-
xílio emergencial, o setor da 
cultura, fortemente atingido 
pela pandemia de Covid-19.

Com a aprovação do Par-
lamento, tramitação pela 
Câmara dos Deputados e 
sanção do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, o pra-
zo será estendido ao longo de 
2021 e 2022. Antes, o prazo 
fi nal para execução e presta-
ção de contas era o primeiro 
semestre de 2021.

Em Araras 188 concepções 
artísticas foram aceitas, sen-
do 32 do inciso II da Lei (desti-
nado aos espaços e empresas 
culturais) e 156 do inciso III 
(destinado à criação de pro-

jetos culturais). “A prorroga-
ção dos prazos de execução e 
prestação de contas da Lei Al-
dir Blanc vem de encontro à 
realidade que a classe artísti-
ca e o país vivenciam. As me-
didas restritivas que visam 
o combate à pandemia da 
Covid-19 impediram muitos 
profi ssionais da arte de rea-
lizarem seus projetos. Além 
disso, a Secretaria Municipal 
de Cultura poderá planejar a 
diluição desses mesmos pro-
jetos na agenda local”, infor-
mou o secretário municipal 
de Cultura, Fredo Júnior.

Com a nova data, destaca 
Fredo, “teremos mais tran-
quilidade para a realização 
dessas etapas, o que não deso-
briga os artistas a executarem 
os seus projetos com agilidade 
quando for possível, evitando 
realizá-los no limite do novo 
prazo estipulado”.

Outras informações sobre o 
monitoramento da execução 
dos projetos culturais pro-
venientes da Lei Aldir Blanc 
podem ser obtidas pelo tele-
fone 3541-5763 e pelas redes 
sociais facebook e instagram: 
culturaararas.

A Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar) abriu on-
tem (6) o período de inscri-
ções pelo Sistema de Seleção 
Unifi cada (Sisu) para vesti-
bulandos que realizaram o 
último Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) e não 
zeraram a redação. 

Ao todo serão 2.893 vagas 
ofertadas em 64 cursos nos 
quatro campi da instituição: 
São Carlos, Araras, Sorocaba e 
Lagoa do Sino. De acordo com 
a decisão do Conselho Uni-
versitário (ConsUni), todas 
essas vagas serão por meio 
do Sisu.

“O estudante pode esco-
lher duas opções no período 
de inscrição do Sisu. Essas 
opções podem ser dois cur-
sos distintos na mesma ins-
tituição, o mesmo curso em 
instituições diferentes, ou 
cursos diferentes em insti-
tuições diferentes”, explicou 
o coordenador de Ingresso na 
Graduação da UFSCar, Natan 
Morador.

Curso de Música - Além 
das 2.893 vagas para os 64 
cursos, a UFSCar oferece 24 
vagas para o curso de Licen-
ciatura em Música, que tem 
uma forma de ingresso di-
ferente. “O único que não é 
ofertado pelo Sisu é o curso 
de Música. Esse curso adota, 
para parte do processo seleti-
vo, a nota do Enem, e a outra 

nota é a que a gente chama 
de prova de habilidades espe-
cífi cas. Essa prova é feita pela 
Vunesp”, disse o coordenador.

De acordo com ele, o perío-
do de inscrições para a prova 
de habilidades já passou e, 
agora, os candidatos aguar-
dam a convocação para a 
aplicação do exame. 

Inscrições - Para concorrer 
às vagas da UFSCar o candi-
dato deve, obrigatoriamen-
te, ter prestado as provas do 
Enem e fazer inscrição, no 
período de 6 a 9 de abril, por 
meio do site do Sisu, seguin-
do as orientaçãoes da UFSCar. 

O resultado da primeira 
chamada está previsto para 
o dia 13 de abril e os candida-
tos aprovados nos cursos da 
UFSCar devem realizar o re-
querimento de matrícula no 
período de 14 a 19 de abril.

Confi ra o edital
Quem não for contempla-

do nesta chamada, deve se 
inscrever na lista de espera 
entre os dias 13 e 19 de abril, 
para concorrer às vagas da 
UFSCar nas próximas quatro 
chamadas previstas.

Todos os procedimentos 
para requerimento de ma-
trícula, verifi cação da auto-
declaração de raça/cor, veri-
fi cação dos laudos de pessoas 
com defi ciências e análise so-
cioeconômica serão realiza-

dos integralmente por meio 
remoto.

Outras informações podem 
ser obtidas por meio de con-
tato on-line com a Pró-Rei-
toria de Graduação (ProGrad) 
da UFSCar ou pelo e-mail 
ingresso@ufscar.br da Coor-
denação de Ingresso na Gra-
duação (CIG).

Orientações
Segundo Morador, a 

UFSCar oferece, ao todo, nove 
modalidades, sendo oito de 
reserva de vagas, o que inclui 
as cotas para Pessoas Com 
Defi ciência (PCD) e alunos 
indígenas e pretos oriundos 
de escolas públicas, e uma de 
ampla concorrência, ou seja, 
para aqueles de escolas par-
ticulares. “No momento da 
inscrição no Sisu, o candidato 
tem que ter plena consciência 
da sua modalidade, porque 
ele vai ter que comprovar 
caso seja convocado para a 
matrícula”, disse.

Em relação à suspensão das 
aulas presenciais por con-
ta da pandemia de Covid-19, 
a Pró-Reitoria de Assuntos 
Comunitários e Estudantis 
(Proace) está organizando a 
abertura de editais, voltados 
a alunos de baixa renda, para 
solicitação de notebook e 
aquisição de modems, assim 
como foi realizado no ano de 
2020.
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ARARAS EM CENA

Fundado em 29 de janeiro de 1895, portanto faz 126 anos, o Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, pertence à Inspetoria Santa Catarina de Sena, 
das FMA − Filhas de Maria Auxiliadora, responsável por dez colégios e inúmeras obras sociais no Estado de São Paulo. O terreno onde funciona o 
colégio foi doado pelo Barão de Araras, Bento de Lacerda Guimarães, que, conhecendo o trabalho educacional das irmãs salesianas, confiou-lhes a 
área que havia sido inicialmente destinada à construção de um hospital. Foi o primeiro estabelecimento de ensino em toda a redondeza.
De início, teve apenas o Curso Elementar, em regime de internato e externato, recebendo alunas internas não só da região como dos Estados de 
Minas e Goiás.
Em 1956 foi aberta a Escola Industrial Nossa Senhora Auxiliadora. Em 1966 optou pelo Sistema Federal, passando de Ginásio Industrial a Secundá-
rio. O Curso de Formação de Professores funcionou de 1964 a 1969, quando, por motivo de força maior, foram obrigadas a permanecerem apenas 
com os Cursos Primário e Secundário. Em 1971 foi reaberto o primeiro Colegial Básico. Localiza-se na praça Oito de Abril, região central da cidade 
(foto no detalhe), cuja denominação é uma referência à data em que ocorreu a abolição da escravatura no município em 1888 e onde está localizada 
a Emeief Prefeito Hermínio Ometto
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REVISTAS
A “Veja” trouxe em sua 

capa no final de semana 
foto do ex-deputado fe-
deral Eduardo Cunha, ex
-presidente da Câmara dos 
Deputados, que há cinco 
anos abriu o impedimento 
da então presidente Dilma 
Rousseff, PT, e  depois teve 
seu mandato cassado e foi 
condenado à prisão que 
cumpre atualmente em 
casa, em face do corona-
vírus. A matéria é “exclu-
siva”, com o título “Diário 
de uma vingança”, cujo li-
vro deve estar à venda no 
próximo 17 de abril, em que 
Cunha “revela bastidores 
inéditos do impeachment 
de Dilma e expõe sem pu-
dores um duro jogo de 
chantagens mútuas, lobby 
de empresários graúdos e 
propostas indecentes”.

A “IstoÉ” tem a chama-
da de “Flerte com o Golpe”, 
em que diz que “Acuado 
pela perda de sustentação 
política, Bolsonaro demi-
te o ministro de Defesa 
e procura aumentar sua 
influência nas Forças Ar-
madas, mas comandantes 
reagem contra a tentativa 
de politização dos quar-
téis. É a pior crise militar 
em mais de 40 anos. O jogo 
perigoso ameaça a demo-
cracia”.

LIVRO (1)
Como a coluna antecipou, 

o ex-presidente da Câma-
ra dos Deputados Eduardo 
Cunha vai lançar no pró-
ximo 17 de abril – data em 
que há cinco anos a ex-pre-
sidente Dilma Rousseff, 
PT, foi impedida de conti-
nuar em seu cargo – o li-
vro “Tchau, Querida”, com 
revelações bombásticas so-
bre o processo. Um de seus 
alvos é o ex-presidente Mi-
chel Temer, “o militante 
mais atuante e importante 
na derrubada da então pre-
sidente”. Também Rodrigo 
Maia, RJ, ex-presidente da 
Câmara, lutou muito pelo 
impedimento.

LIVRO (2)
Segundo Cunha, 511 dos 

513 deputados votaram, 
sendo 367 votos a favor da 
abertura do processo, 137 

contrários e sete absten-
ções. As duas únicas au-
sências na votação foram 
“as do então deputado do 
PMDB do Ceará, Anibal Go-
mes, que, para justificar a 
sua negociação com o go-
verno, se internou para 
uma cirurgia e a da depu-
tada Clarissa Garotinho, do 
Rio de Janeiro, onde, em 
função de uma negociação 
de benesses para a Prefei-
tura de Campos, feita pelo 
seu pai, antecipou uma li-
cença-maternidade para 
o dia 15 de abril, de um fi-
lho que nasceria em 20 de 
maio, 35 dias depois...”

O livro, sem dúvida, terá 
muita repercussão...

DESTAQUE
Depois de começar car-

reira no “Estadão” e passar 
por vários órgãos de im-
prensa do Estado, o ara-
rense Ricardo Chapola é o 
novo editor da sucursal de 
Brasília da revista “IstoÉ”. 
A matéria de capa da publi-
cação nesta semana, aliás, 
é de sua autoria.

PACAEMBU
Três pessoas ligaram 

para a redação do Opinião 
na segunda-feira e ontem 
perguntando o porquê do 
atraso das 500 casas popu-
lares que foram edificadas 
na zona norte da cidade 
pela Construtora Pacaem-
bu, uma empresa sólida e 
que tem um extraordiná-
rio estoque de obras entre-
gues, principalmente na 
região de Ribeirão Preto...

COVID-19
E a crise sanitária da Co-

vid-19 está deixando o Bra-
sil de joelhos e segundo 
entendidos o mês de abril 
será dramático para o país, 
com muitas mortes. Nas úl-
timas 24 horas morreram 
nada menos que 4.195 bra-
sileiros vítimas do vírus... 
É muita gente. O mesmo 
está ocorrendo em nossa 
região. A cada hora chega 
informação dando conta 
desses números. Em Ara-
ras até ontem foram 241 
mortes. Em 16 de fevereiro 
eram 133 os falecidos. Em 
49 dias quase dobraram as 
mortes... Impressionante!

Você já esqueceu, delibera-
damente, um livro num ban-
co qualquer? Quero dizer, já 
deixou um livro no banco de 
um jardim, ou de uma praça, 
para que alguém o encontras-
se? E desfrutasse, como você, 
de sua proveitosa leitura?

Eu já. Várias vezes. Nunca 
tive, aliás, nunca terei co-
ragem de jogar um livro no 
lixo, ainda que certas leitu-
ras, mas deixa pra lá. Como ia 
dizendo, no lixo nunca. Passo 
adiante, para outras pessoas 
quando se trata de livros que, 

com certeza, não relerei. Cos-
tumo levá-los para uma tia 
no interior, que adora ler e lê 
todos os livros que ganha. Ou 
os passo para recepcionistas. 
Já reparou como elas leem? 
Ai, eu morro de inveja de 
todas elas. Quando chego de 
manhã no trabalho, lá está 
ela, lendo seu livro daquela 
semana. Saio para o almoço e 
ela já leu umas quarenta pá-
ginas; volto do almoço, vou 
embora à tarde e às vezes, já 
é um novo livro. Será que eu 
deveria mudar de profi ssão? 

Como não vou mesmo jo-
gar um livro fora – questão 
de valores, de ética, de prin-
cípios, chame o que quiser, 
mas, lixo não -, para variar, 
e também para não cansar a 
tia nem as recepcionistas do 
trabalho ou dos consultórios 
que frequento, resolvi, então, 
esquecer os livros já lidos, 
num banco qualquer pela 
cidade. Não sem antes certi-
fi car-me de que ele estivesse 
protegido das intempéries, 
pois morreria de culpas se o 
meu livro, meu ex-livro, na-

Num banco qualquer
quela altura, pudesse fi car 
encharcado por uma chuva.

Minha estratégia tem fun-
cionado bem, isto é, na maio-
ria das vezes. Levanto-me do 
banco onde estou sentada, 
olho sorrateiramente para 
todos os lados, certifi co-me 
de que ninguém está olhan-
do... Numa única ocasião, 
entretanto, aconteceu de um 
senhorzinho vir correndo 
atrás de mim, quase sem fô-
lego, imaginando-se talvez o 
grande salvador das moças 
que esquecem livros sobre 
bancos, senhorita, senhorita, 
olha o seu livro. A senhorita o 
esqueceu sobre o banco ver-
de lá da praça. 

Agradeci-lhe pela genti-
leza e, guardando o livro na 
bolsa, o meu ex-livro, concluí 
lá com meus botões que eu 
carecia de um método mais 
seguro. Da próxima vez eu 
esqueceria meu livro sobre 
a cadeira de um café. Afi nal, 
pra que correr tantos riscos?

“Entrevista exclusiva com Roberto Carlos”

O ex-radialista de enorme sucesso da então Rádio Centenário AM, Roberto Raskid, que na 

época tinha coluna no Opinião com o pseudônimo “BOB”, depois do “show” que o Rei deu no 

Cine Araruna, conseguiu uma “exclusiva” com o cantor que, na época, já despontava como um 

dos maiores intérpretes da música popular brasileira.
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Químicos destacam eventos que 
marcaram o Março Mulher

Ministério Público promove ação de improbidade contra Pedrinho. Ele discorda

NOS 30 ANOS DA FORÇA SINDICAL

PROMOTORIA PÚBLICA

E n c o n t r o  c o m  L u i z a  H e l e n a  T r a j a n o ,  d a  M a g a z i n e  L u i z a ,  e  L i v e  d e  3 0 
a n o s  d a  F o r ç a  S i n d i c a l  f o r a m  a l g u n s  d o s  e v e n t o s  n o  m ê s  d a  m u l h e r

Para fortalecer a luta das 
mulheres e ressaltar avanços 
e desafi os dessa importante 
trajetória em defesa da vida 
e de direitos, lideranças da 
Fequimfar (Federação dos 
Trabalhadores nas Indús-
trias Químicas e Farmacêuti-
cas no Estado de São Paulo) e 
sindicatos fi liados apoiaram 
e participaram de uma série 
de atividades em março, mês 
em que se comemora o Dia 
Internacional da Mulher.

“O formato diferente dos 
eventos, com lives e encon-
tros virtuais, em razão da 
pandemia da Covid-19, não 
pode ser fator para enfra-
quecer a luta das trabalhado-
ras, especialmente agora que 
atravessamos um dos piores 
momentos da história do nos-
so país”, destaca o presidente 
da Fequimfar e 1º secretário 
da Força Sindical, Sergio Luiz 
Leite, Serginho, ressaltando: 
“A luta das mulheres merece 
todo o respaldo e reconheci-
mento. Os Químicos da For-
ça estão mobilizados pelos 
direitos das mulheres espe-

Antes da pandemia: Encontro Estadual de Mulheres do Se-
tor Químico realizado pela Fequimfar

Luiza Helena Trajano, da Magazine Luiza, participa de en-
contro da Força Sindical SP

Divulgação

cialmente neste momento de 
tantas difi culdades econômi-
ca, política e social”.

Na data em que a Força Sin-
dical comemorou 30 anos de 
existência, 8 de março, a Cen-
tral realizou uma live com 
Sandra Daniotti, advogada 
e especialista em relaciona-
mento, sobre o tema: Violên-
cia doméstica e as medidas 
de proteção frente à pande-
mia de Covid-19. “O maior 
inimigo da mulher hoje é o 
silêncio”, alertou Sandra, que 
lembrou, entre outras medi-

das de proteção, que o aco-
lhimento cada vez maior é 
fundamental no combate à 
violência contra a mulher.

Ex-presidentes deixaram 
o seu recado

Os ex-presidentes Fernan-
do Henrique Cardoso (PSDB) e 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
gravaram mensagens aos fi -
liados da Força Sindical em 
homenagem aos 30 anos da 
Central. Na mensagem, Lula 
recomendou: “Se a gente não 
radicalizar, eles vão tirar to-

dos os direitos dos trabalha-
dores como Temer e Bolsona-
ro já tiraram”. Ele disse ainda 
que a classe trabalhadora está 
sofrendo a maior crise de sua 
história. “É o maior desem-
prego da história do Brasil, 
é queda da massa salarial, é 
incerteza e muitos trabalha-
dores trabalhando de forma 
totalmente insegura”. 

Por sua vez, FHC lembrou 
seu apoio ao nascimento da 
Força Sindical, criada com o in-
tuito de fortalecer a luta social: 
“Quero felicitar não só pela vi-

gência desse movimento, que 
hoje é vitorioso, como tam-
bém todos os movimentos dos 
trabalhadores e assalariados. 
Porque, se não se defenderem, 
quem vai defender? Quem 
tem dinheiro? Não”.

Empreendedorismo e eco-
nomia solidária

Com o objetivo de discutir 
os desafi os das mulheres no 
atual cenário, a Força Sin-
dical São Paulo realizou um 
grande encontro virtual com 
a presença de Luiza Helena 

Trajano, presidente do con-
selho da Magazine Luiza. 

Trajano falou sobre em-
preendedorismo e aprovei-
tou para destacar o projeto 
“Unidos pela Vacina”, uma 
iniciativa coordenada pelo 
grupo Mulheres do Brasil, 
com o objetivo de auxiliar o 
poder público em questões 
como distribuição, aplicação e 
para trazer insumos ao Brasil 
para a vacina da Covid-19.

Laura Benevides, do Diee-
se, também proferiu palestra 
no encontro e destacou como 
a economia solidária fortale-
ce a autonomia das mulhe-
res, por meio do empodera-
mento e tomada de decisões, 
auxilia na autonomia fi nan-
ceira, fortalece a sororidade e 
o trabalho coletivo.

Os Químicos da Força mar-
caram presença no fecha-
mento do Março Mulher, 
contribuindo com os debates 
e fortalecendo refl exões im-
portantes acerca das questões 
que ainda afetam diariamen-
te a vida das mulheres nas 
diversas esferas da sociedade.

A promotora de justiça Lu-
ciana Ross Gobbi Benetti ajuí-
za Ação Civil Pública por Ato 
de Improbidade Administra-
tiva C.C. Ação Anulatória

em face do Município de 
Araras, Pedro Eliseu Filho, 
CA3M Engenharia e Instala-
ções Industriais Ltda, J.A.B.N 
Papéis e Bobinas Ltda, Pires 
& Barbosa Ltda², Metalurgia 
Torsol Ltda e IBI Agentes Bio-
lógicos Ltda partindo do fato 
de que “conforme apurado no 
procedimento investigativo 
nº 193/2019, no dia 17 de abril 
de 2018, Pedro Eliseu Filho, 
na condição de Prefeito Mu-
nicipal, promoveu a doação 
(com encargos) de seis imó-
veis públicos situados no Dis-
trito Industrial II” às empre-
sas especifi cadas, sendo que 
“o sexto lote foi doado à em-
presa Varitus Brasil Eireli ME, 
porém o imóvel retornou ao 
patrimônio da Municipalida-
de (fl s.1158 do IC – documento 
08, parte 1)”.

A doação dos referidos 
imóveis foi instrumentaliza-
da pelo “Termo de avenças 
cumulado com compromis-
so de doação com encargos”. 
Consta, ainda, que: “Em ja-
neiro de 2019, os imóveis em 
questão foram transferidos 
às empresas requeridas, me-
diante registro da Escritura 

Pública. Não houve licitação, 
procedimento formal de dis-
pensa ou lei de efeitos con-
cretos autorizando as aliena-
ções”.

O documento explicita que 
“A doação com encargo exige 
licitação, ressalvado o caso 
de interesse público devi-
damente justifi cado. Assim, 
a dispensa de licitação é ex-
ceção, a ser analisada caso a 
caso. Na presente situação, 
o Poder Público Municipal 
a aplicou como regra, pois, 
como se verá adiante, a jus-
tifi cativa para a doação foi 
praticamente a mesma em 
todos os casos, não revelan-
do a excepcionalidade neces-
sária. Logo, era indispensá-
vel a realização de licitação”. 
Também que “No presente 
caso, não fi cou minimamen-
te demonstrada a existência 
do interesse público para a 
transferência do bem sem a 
observância do procedimen-
to licitatório”. Ainda que “Na 
documentação encaminhada 
pela Municipalidade em 10 
de fevereiro de 2021 (fl s. 19/23 
do documento 10), verifi ca-se 
que ocorreram singelas deli-
berações do Conselho Delibe-
rativo Municipal quando do 
deferimento dos pedidos de 
doação e que “O Município de 
Araras, ao ser indagado sobre 

os critérios utilizados para 
escolha das empresas dona-
tárias informou que “além de 
ordem cronológica de proto-
colos de aquisição de áreas e 
consulta aos interessados em 
áreas industriais, foram utili-
zados critérios de avaliação às 
empresas (...)” (fl s. 604 do do-
cumento 05, parte 1). Assim, 
ao arrepio da lei e dos prin-
cípios que regem a Adminis-
tração Pública, esta, por meio 
de um procedimento que de-
nomina de “chamamento pú-
blico”, sem qualquer método 
efi caz de divulgação, doou, de 
uma só vez, não um, mas seis 
imóveis públicos a empresas 
privadas que, de forma ge-
nérica, supostamente iriam 
proporcionar empregos e au-
mentar a arrecadação tribu-
tária. Ora, fi ca a

indignação, mas isso qual-
quer empresa faz!! Onde está 
o interesse público devida-
mente justifi cado que auto-
riza a dispensa de licitação? 
Obviamente não há. No pre-
sente caso a licitação atende-
ria melhor o interesse públi-
co, ainda mais se levarmos 
em consideração que seis 
imóveis públicos foram doa-
dos de uma só vez”.

A promotora conclui que 
“Por fi m, o dolo do requerido 
Pedro Eliseu Filho é evidente.

Como já decidido pelo C. Su-
perior Tribunal de Justiça: “O

dolo que se exige para a 
confi guração de improbidade 
administrativa refl ete-se na 
simples vontade consciente 
de aderir à conduta descrita 
no tipo, produzindo os resul-
tados vedados pela norma 
jurídica - ou, ainda, a sim-
ples anuência aos resultados 
contrários ao Direito quando 
o agente público ou privado 
deveria saber que a condu-
ta praticada a eles levaria -, 
sendo despiciendo perquirir 
acerca de fi nalidades especí-
fi cas. Precedentes”.

Face ao exposto, o Ministé-
rio Público do Estado de São 
Paulo

requer:
“I – a distribuição e autua-

ção da presente ação civil pú-
blica, instruída com os docu-
mentos digitalizados do IC n. 
14.0196.0000193/2019-6, em 
trâmite nesta Promotoria de 
Justiça de Araras;

II – a intimação do autor de 
todos os atos e termos do pro-
cesso, na forma do artigo 270, 
parágrafo único, do Código de 
Processo Civil;

III – a notifi cação dos re-
queridos para que, se qui-
serem e no prazo de 15 dias, 
ofereçam manifestação por 

escrito, a qual poderá ser 
instruída com documentos e 
justifi cações. Após o recebi-
mento da inicial, seja deter-
minada a citação dos deman-
dados para o oferecimento de 
resposta à presente ação, ob-
servado o rito ordinário, nos 
termos do artigo 17 da Lei nº 
8.429/92, no prazo legal e sob 
pena de revelia;

IV – seja deferida a produ-
ção de todas as provas em 
Direito admitidas, a ser re-
querida oportunamente, se 
necessário;

V - a dispensa do autor no 
pagamento de custas, emolu-
mentos, honorários e outros 
encargos, nos moldes do arti-
go 18 da Lei n° 7.347/85 e arti-
go 87 da Lei nº 8.078/90 (CDC);

VI – seja julgado proce-
dente o pedido formulado na 
presente ação civil pública 
para anular:

a) a doação do imóvel situa-
do no Lote 02, Distrito Indus-
trial II;

b) a doação do imóvel situa-
do no Lote 03;

c) a doação do imóvel situa-
do no Lote 04;

d) a doação do imóvel situa-
do no Lote 05;

f) a doação do imóvel situa-
do no Lote 06.

VI – condenar o requeri-
do PEDRO ELISEU FILHO nas 

sanções previstas no artigo 
12, inciso II e III, da Lei n.º 
8.429/92, por ter praticado 
atos de improbidade admi-
nistrativa defi nidos nos ar-
tigo 10, caput, e incisos I, II e 
VIII, e artigo 11, caput, da Lei 
n.º 8.429/92”.

O documento especifi ca 
também que “Embora ines-
timável, dá-se à causa o va-
lor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), para fi ns de alçada”.

Questionado pelo Opinião, 
o prefeito Pedro Eliseu Fi-
lho (PSDB) disse que: ““Es-
tou muito tranquilo. Temos 
lei municipal que autoriza e 
Araras sempre fez assim. A 
doação é para empresas, para 
gerar emprego e renda. Não é 
necessário licitar nada, pois a 
própria lei de licitação auto-
riza fazer diretamente como 
sempre ocorreu em Araras, 
desde que presente o interes-
se público. Foi o que fi zemos. 
Não vou deixar de trazer em-
presas para Araras, que se 
comprometem a gerar em-
pregos e vão arrecadar im-
postos aqui. Vamos aguardar 
e enviar todos os documentos 
que temos. Confi o na Justiça 
e há enorme jurisprudência 
dos tribunais, validando o 
que fi zemos e tantas outras 
cidades fazem. Quero ver 
Araras crescer”.

Bancadas defi nem novos líderes partidários na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
REPRESENTATIVIDADE

Os partidos com represen-
tação na Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo de-
fi niram, neste mês, as novas 
lideranças que conduzirão as 
bancadas ao longo deste ano. 
A troca, que é a segunda des-
de o início da atual legislatu-
ra, está prevista no regimento 
interno da Casa.

Na Alesp, os líderes são os 
representantes dos integran-
tes do seu partido e fazem 
o papel intermediário entre 
eles e os órgãos da Assem-
bleia. É responsabilidade do 
líder da bancada, além de ou-
tras atribuições previstas no 
regimento, registrar o nome 
de candidato do partido para 
concorrer aos cargos da Mesa 
Diretora e indicar os compo-
nentes das comissões perma-
nentes e parlamentares de 
inquérito.

Com a mudança de líderes, 
o deputado Ricardo Madalena 
assumiu o comando do PL. Ele 

disse que a bancada está sem-
pre pronta para votar leis que 
melhorem os serviços públi-
cos e qualidade de vida da po-
pulação.

“A liderança do nosso par-
tido tem uma única direção: 
trabalhar para ajudar os mu-
nicípios e, para isso, o nosso 
foco total neste momento é 
vencer a pandemia. Estamos 
empenhados reforçando a 
saúde pública em todas as re-
giões, atuando para acelerar 
a vacinação, ampliar a estru-
tura de leitos, enfi m, todo es-
forço para salvar vidas. Time 
unido e integrado”, disse.

O partido Novo escolheu o 
deputado Sérgio Victor para 
representar a bancada. Ao 
ocupar o cargo, o parlamentar 
explicou que será responsável 
por endereçar os assuntos de 
interesse do Novo e dos de-
mais deputados juntos ao go-
verno estadual.

“A função de líder parti-

mais difíceis enfrentados pelo 
Estado de São Paulo e por sua 
população”, afi rmou.

O deputado Barros Munhoz 
também foi eleito líder e vai 
representar a bancada do PSB. 
Sobre a escolha, ele disse que 
é uma honra ser escolhido pe-
los colegas, os quais considera 
parlamentares trabalhadores 
e dignos do mandato que con-
quistaram.

“Tenho um respeito muito 
grande pelo PSB devido sua 
tradição e atuação nos Legis-
lativos de todo o Brasil e, em 
especial, em São Paulo. Como 
líder, espero corresponder à 
confi ança dos companheiros 
e ajudar a Assembleia Legis-
lativa e o governo do Estado a 
melhorar as condições de vida 
dos paulistas e contribuir com 
o desenvolvimento do país”, 
disse.

Além dos já citados, tam-
bém foram eleitos líderes as 
deputadas e os deputados Al-

tair Moraes (Republicanos), 
Campos Machado (Avante), 
Delegado Olim (Progressis-
tas), Janaina Paschoal (PSL), 
José Américo (Minoria), Mar-
cio da Farmácia (Podemos), 
Marta Costa (PSD), Milton 
Leite Filho (DEM), Mônica da 
Mandata Ativista (PSOL), Pro-
fessora Bebel (PT), Reinaldo 
Alguz (PV) e Roberto Morais 
(Cidadania).

As deputadas e os depu-
tados Adriana Borgo (Pros), 
Alexandre Pereira (Solidarie-
dade), Arthur do Val (Patrio-
ta), Douglas Garcia (PTB), Leci 
Brandão (PCdoB), Marcio Na-
kashima (PDT) e Marina He-
lou (Rede) permanecem sendo 
os líderes dos seus respectivos 
partidos por serem os únicos 
membros da bancada.

Agora, aguarda defi nição 
o nome do novo líder do Go-
verno, cargo que era ocupado 
pelo atual presidente da Alesp, 
deputado Carlão Pignatari.

Deputada Analice Fernandes é a nova líder do PSDB na Alesp

Divulgação

dário é fundamental para a 
construção política de alian-
ças e parcerias a fi m de rea-
lizar projetos que estão rela-
cionados com o interesse do 
partido e dos deputados da 
bancada, sempre respeitando 
nossos valores e princípios”, 
afi rmou.

Para a deputada Analice 

Fernandes, nova líder do PSDB 
na Casa, o seu compromisso é 
fortalecer o partido e auxiliar 
os deputados do mesmo par-
tido. “Vou trabalhar para que, 
na medida do possível, possa-
mos ter uma voz de coalizão. 
Nosso trabalho será apoiar a 
tomada de decisão da maioria, 
nesse que é um dos momentos 

Thiago Vieira/Facebook

ARARAS EM CENA

Fundado em 29 de janeiro de 1895, portanto faz 126 anos, o Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, pertence à Inspetoria Santa Catarina de Sena, 
das FMA − Filhas de Maria Auxiliadora, responsável por dez colégios e inúmeras obras sociais no Estado de São Paulo. O terreno onde funciona o 
colégio foi doado pelo Barão de Araras, Bento de Lacerda Guimarães, que, conhecendo o trabalho educacional das irmãs salesianas, confiou-lhes a 
área que havia sido inicialmente destinada à construção de um hospital. Foi o primeiro estabelecimento de ensino em toda a redondeza.
De início, teve apenas o Curso Elementar, em regime de internato e externato, recebendo alunas internas não só da região como dos Estados de 
Minas e Goiás.
Em 1956 foi aberta a Escola Industrial Nossa Senhora Auxiliadora. Em 1966 optou pelo Sistema Federal, passando de Ginásio Industrial a Secundá-
rio. O Curso de Formação de Professores funcionou de 1964 a 1969, quando, por motivo de força maior, foram obrigadas a permanecerem apenas 
com os Cursos Primário e Secundário. Em 1971 foi reaberto o primeiro Colegial Básico. Localiza-se na praça Oito de Abril, região central da cidade 
(foto no detalhe), cuja denominação é uma referência à data em que ocorreu a abolição da escravatura no município em 1888 e onde está localizada 
a Emeief Prefeito Hermínio Ometto

Num banco qualquer
quela altura, pudesse fi car 
encharcado por uma chuva.

Minha estratégia tem fun-
cionado bem, isto é, na maio-
ria das vezes. Levanto-me do 
banco onde estou sentada, 
olho sorrateiramente para 
todos os lados, certifi co-me 
de que ninguém está olhan-
do... Numa única ocasião, 
entretanto, aconteceu de um 
senhorzinho vir correndo 
atrás de mim, quase sem fô-
lego, imaginando-se talvez o 
grande salvador das moças 
que esquecem livros sobre 
bancos, senhorita, senhorita, 
olha o seu livro. A senhorita o 
esqueceu sobre o banco ver-
de lá da praça. 

Agradeci-lhe pela genti-
leza e, guardando o livro na 
bolsa, o meu ex-livro, concluí 
lá com meus botões que eu 
carecia de um método mais 
seguro. Da próxima vez eu 
esqueceria meu livro sobre 
a cadeira de um café. Afi nal, 
pra que correr tantos riscos?
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Nova lei vai capacitar profissionais da beleza 
para prevenção de violência contra a mulher

Sugestões para o Orçamento do Estado de SP 
de 2022 podem ser feitas até dia 11

Projeto de lei cria piso estadual para 
servidores da educação estadual

Calendário de segundas doses é divulgado

Curso gratuito prepara servidor para 
gestão de mandato parlamentar

ALESP

TRANSPARÊNCIA

PROPOSITURA COVID-19

INSTITUTO DO LEGISLATIVO PAULISTA

A legislação institui o Programa “BELAS emPENHAdas 
contra a Violência Doméstica e Familiar”

doméstica é uma das formas 
de mitigar o problema. Se-
gundo o portal Pebmed, pro-
fissionais da área da saúde 
muitas vezes são o único su-
porte para mulheres vítimas 
de violência. “O profissional 
precisa estar atento e sensí-
vel aos sinais que a mulher 

pode apresentar, como medo, 
ansiedade, ferimentos in-
compatíveis com a história”.

Pandemia
A pandemia da Covid-19 

agravou a violência domés-
tica. Dados do Anuário Bra-
sileiro de Segurança Pública 

Em Araras a Delegacia de Defesa da Mulher registra cerca 
de 150 boletins de ocorrências/mês, cerca de 30 solicitações 
de Medidas Protetivas “Lei Maria da Penha”, além de aten-
dimento para orientações Paula Schneider, analista legislativa da Alesp

A deputada estadual Delegada Graciela (PL) é a autora da lei

Divulgação

Divulgação

Profissionais da área da 
beleza e estética poderão 
atuar como multiplicadores 
de informação no comba-
te à violência doméstica. É o 
que diz a Lei 17.352/2021, de 
autoria da deputada Delega-
da Graciela (PL), sancionada 
pelo governador João Doria 
no último mês.

A legislação institui o Pro-
grama “BELAS emPENHAdas 
contra a Violência Doméstica 
e Familiar”, de capacitação de 
profissionais da área de bele-
za e estética, para que se qua-
lifiquem como agentes mul-
tiplicadores de informação 
contra a violência doméstica 
e familiar.

A deputada ressaltou que 
profissionais dessa área, 
como cabeleireiros, mani-
cures, depiladores, por atua-
rem intimamente com mu-
lheres, podem “ser capazes 
de identificar aquelas que 
são vítimas de abusos, orien-
tando-as na forma de como 
atuar, denunciar e combater 
todas as formas de violência”.

Para isso, é necessária uma 
capacitação adequada des-
ses profissionais. Assim, o 
Instituto do Legislativo Pau-
lista (ILP) ficará responsável 
pela realização de cursos nos 
quais profissionais de esté-
tica e beleza terão noções 
sobre a Lei Maria da Penha, 
sobre violência contra a mu-
lher, crianças, idosos, além 
de noções sobre alcoolismo e 
aspectos emocionais.

A participação de diversos 
setores da sociedade civil 
para a detecção de violência 

O cidadão pode contribuir 
com o Orçamento do Esta-
do de São Paulo de 2022 en-
viando sugestões no site da 
Audiência Pública Eletrônica 
para elaboração da LDO (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias) 
do próximo ano. O endereço 
é www.audienciasdoorca-
mento.sp.gov.br e qualquer 
contribuição deve ser feita 
até domingo (11).

A participação começou no 
dia 27 de março e ocorre ex-
clusivamente pelo meio ele-
trônico, devido à pandemia 
do novo coronavírus.

A Audiência Pública da LDO 
realizada pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Projetos, Or-
çamento e Gestão, “oferece 
oportunidade ao cidadão de 
indicar o que ele considera 
prioridade nos investimen-

tos do Estado”. Pelo segundo 
ano a audiência é realizada 
no meio eletrônico, em virtu-
de da pandemia do novo co-
ronavírus.

O site criado pelo Governo 
de São Paulo, além de reu-
nir informações e respostas 
às eventuais dúvidas, possui 
campo de participação para o 
cidadão preencher um breve 
perfil – caso queira se iden-
tificar. Se preferir, o acesso 
pode ser feito de forma anô-
nima.

O sistema é composto por 
um formulário em etapas, 
no qual a seleção de um item 
leva à abertura de outros 
itens que proporcionarão ao 
participante a oportunidade 
de sugerir ações para o de-
senvolvimento econômico e 
social da sua cidade e região.

A partir daí o cidadão vai 

sendo conduzido num pro-
cesso simples e intuitivo de 
priorização de demandas. Ao 
final de sua participação, ele 
pode, ainda, fazer comentá-
rios adicionais. A participa-
ção é aberta a qualquer cida-
dão, representante de órgãos 
públicos e da sociedade civil, 
que pode contribuir quantas 
vezes desejar.

A realização da Audiência 
Pública é um instrumento 
legal previsto na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, 
que permitem aos cidadãos 
manifestarem suas deman-
das e necessidades regionais.

Tem como objetivo esti-
mular a participação dos ci-
dadãos paulistas e garantir 
maior transparência na pre-
paração do PPA (Plano Plu-
rianual), LDO (Lei de Diretri-

zes Orçamentárias) e LOA (Lei 
Orçamentária Anual).

“Após a conclusão destes 
processos, as demandas le-
vantadas são organizadas 
na forma de relatórios e en-
viadas aos órgãos compe-
tentes para que tomem co-
nhecimento e se manifestem 
quanto à possibilidade de seu 
acolhimento. Assim, o cida-
dão tem a garantia de que a 
sua escolha será comunicada 
ao responsável pela ação go-
vernamental por ele priori-
zada”, informa a assessoria 
de imprensa do Palácio dos 
Bandeirantes.

Esse conjunto de relatórios 
encontra-se disponibilizado 
para consulta pública nos se-
guintes endereços eletrôni-
cos: www.projetos.sp.gov.br 
e www.transparencia.sp.gov.
br.

O Projeto de Lei 198/2020, 
de autoria do deputado Ro-
drigo Moraes (DEM), pre-
tende estabelecer um piso 
estadual para os servidores 
administrativos e de apoio 
da Educação do Estado de 
São Paulo, Quadro de Apoio 
Escolar (QAE) e o Quadro 
da Secretaria da Educação 
(QSE), além dos servidores 
administrativos do Centro 
Paula Souza.

Em sua justificativa, a 
propositura destaca que o 
piso inicial do Quadro do 
Magistério Estadual foi para 
R$ 3.500 no ano de 2020, 
enquanto o salário bruto 
inicial dos servidores ad-
ministrativos do QAE e QSE 
não passa de R$ 1.200,00.

Se aprovada, a propos-
ta fixará um piso estadual 
para os servidores adminis-
trativos e de apoio da Edu-
cação, equivalente a 70% do 
piso nacional do magistério.

A Secretaria Municipal de 
Saúde divulgou ontem (6) o 
calendário das aplicações das 
segundas doses da vacina con-
tra a Covid-19 (Sars-CoV-2) na 
cidade.

Segundo a pasta, irão receber 

O Instituto do Legislativo 
Paulista (ILP), da Assembleia 
Legislativa de São Paulo, rea-
liza, a partir do dia 19 de abril, 
o curso gratuito para gestão 
de mandato parlamentar. 
São 800 vagas e as inscrições 
devem ser feitas até o dia 16 
de abril no portal do ILP na 
internet (www.al.sp.gov.br/
ilp).

Voltado para o aperfeiçoa-
mento de servidores parla-
mentares estaduais e muni-
cipais, o curso terá dez aulas 
virtuais com duração de uma 
hora, cada, e vai preparar o 
profissional para a gestão 
e organização do mandato 
parlamentar e de demandas 
correlatas.

A primeira aula será mi-
nistrada pelo cientista social 
e assessor parlamentar João 
Henrique, que falará sobre a 
coordenação de um gabinete 
e também da articulação po-
lítica.

Vinícius Schurgelies, ex-di-
retor-presidente do ILP, esta-
rá à frente da segunda aula 
do curso, no dia 23 de abril, 
sobre o Poder Legislativo e as 
políticas públicas.

De acordo com ele, os le-
gisladores têm papel funda-
mental no ciclo das políticas 
públicas. “Ao olhar como o 
Legislativo atua nesse pro-
cesso, pretendemos com-
preender melhor as nuances 
da relação entre os poderes, 
entendendo o espaço do par-
lamento como um lugar pri-
vilegiado para o debate da 
sociedade em torno das polí-
ticas públicas”, disse.

O terceiro encontro ocorre-
rá no dia 26, com o especia-
lista em comunicação e mar-
keting político Paulo Ricardo 
Bomfim, e vai tratar sobre a 
publicidade e propaganda do 
mandato parlamentar.

Quatro dias após aconte-
ce a aula de negócio jurídico 
administrativo com um dos 
coordenadores do curso, o 
advogado Amilton Augusto, 
que falará sobre o controle 
dos atos públicos e direitos 
políticos, área em que é espe-
cialista.

No dia 10 de maio aconte-
ce uma aula sobre expressão 
verbal e comunicação com os 
professores Reinaldo e Ra-
chel Polito.

A gestão da reputação do 
mandato será tema tratado 
na sexta aula, no dia 14 de 
maio, com o sociólogo Fabio 
Gomes. O módulo ensinará a 
medir o renome da atividade 
do parlamentar por meio de 
pesquisa de opinião.

O sociólogo disse que a 
reputação do parlamentar 
é uma prova de que ele foi 
uma boa escolha de seus elei-
tores. “É uma forma de dar 
satisfações para a sociedade. 
Contudo, vai muito além de 
ser uma disputa eleitoral”, 
afirmou.

Fabio ainda diz que “o pon-
to central do encontro será 
mostrar ferramentas de co-
municação para a construção 
da reputação pelas pessoas, 
pois ela depende da interpre-
tação”.

O advogado especialista em 
direito penal, Rubens Olivei-
ra, ministrará, no dia 17 de 
maio, uma aula sobre crimes 
funcionais e compliance.

O oitavo encontro será no 
dia 21 de maio e será conduzi-
do pelo presidente da comis-
são da OAB-SP (Ordem dos 
Advogados do Brasil-Seção 
São Paulo) de relacionamen-
to com o Poder Legislativo, 
Orlando Paixão. O desenvol-
vimento do comportamento 
humano e a liderança serão 
assuntos.

O fundador e presidente 
da Associação Nacional dos 
Profissionais de Relações In-
ternacionais (Anapri), Carlos 
Rifan, ministrará o penúlti-
mo módulo do curso, no dia 
24 de maio, sobre vínculos 
dos municípios com outros 
países por meio da atividade 
parlamentar.

De acordo com Carlos, as 
relações exteriores são uma 
boa forma de captar recur-
sos. “Tenho no conselho da 
Anapri pessoas de estruturas 
públicas que aplicam as re-
lações internacionais diaria-
mente e se beneficiam disso. 
Em outras palavras, quem 
não quer que sua cidade ou 
estado receba em euros?”, 
afirmou.

O professor ainda destrin-
cha sobre sua aula no curso. 
“Iremos explicar os benefí-
cios de se ter uma estrutura 
com profissionais técnicos 
capacitados das Relações In-
ternacionais em cada muni-
cípio do Brasil e, além disso, 
vamos mostrar que fazer 
Relações Internacionais não 
é viajar em comitiva pro ex-
terior com a família ou rece-
ber delegação de Consulado”, 
disse.

A última aula do curso 
tratará sobre as comissões 
legislativas e como aprovei-
tá-las da melhor forma. O 
ex-diretor-presidente do ILP 
e ex-assessor parlamentar da 
presidência da Alesp, Rodrigo 
Tripapepe, será o condutor 
do encontro final.

Todos os encontros serão 
das 10h às 11h e transmitidos 
pela Rede Alesp na TV aberta, 
Facebook e Youtube. “Temos 
palestrantes brilhantes e 
que, de forma voluntária, se 
disponibilizaram para com-
partilhar seus conhecimen-
tos”, disse Paula Schneider, 
analista legislativa da Alesp.

Ela reforçou que, mesmo 
durante a pandemia e o iso-
lamento social, o ILP tem 
cumprido seu dever de levar 
conteúdo gratuito e de inte-
resse público para a popula-
ção. “Os encontros realizados 
virtualmente estão manten-
do a qualidade e alcançando 
mais pessoas”, disse.

“Os cursos estão sendo 
muito eficientes e estamos 
em contato com um número 
muito grande de pessoas, in-
clusive de outros países como 
França, Portugal ou Argenti-
na. Este modelo de educa-
ção a distância permite uma 
abrangência maior de alunos 
e até de palestrantes”, afir-
mou Paula.

indicam que o número de 
feminicídios cresceu 22% 
entre março e abril de 2020. 
No Estado de São Paulo, o au-
mento foi de 41% no mesmo 
período.

A ONU Mulheres, braço da 
Organização das Nações Uni-
das dedicado à igualdade de 
gêneros publicou, em julho de 
2020, as Diretrizes para Aten-
dimento em Casos de Violên-
cia de Gênero contra Meninas 
e Mulheres em Tempos da 
Pandemia da Covid-19.

O documento observa que 
“circunstâncias associadas 
à crise sanitária gerada pelo 
novo coronavírus são fatores 
de agravamento da violência 
de gênero contra meninas e 
mulheres de todas as idades” 
e ressalta que “é fundamen-
tal que governos, instituições 
e a sociedade estejam aten-
tos para reconhecer novas 
formas de manifestação da 
violência”.

As diretrizes informam 
também que “é fundamen-
tal que profissionais estejam 
preparados para identificar 
os sinais dessas violências 
para que possam orientar 
as mulheres e apoiá-las com 
informações e decisões que 
possam ser tomadas”.

Em Araras, a Delegacia de 
Defesa da Mulher, que tem 
no comando a delegada An-
drea Paula Rachid Arnosti, 
registra cerca de 150 boletins 
de ocorrências/mês, cerca de 
30 solicitações de Medidas 
Protetivas “Lei Maria da Pe-
nha”, além de atendimento 
para orientações.

O projeto segue o rito 
de tramitação da Assem-
bleia Legislativa e pode ser 
acompanhado através do 
site da instituição.

o reforço do imunizante as se-
guintes faixas etárias: 

- 77+ (a partir dos 77 anos): dia 
9 (sexta-feira) – para os que re-
ceberam a primeira dose no dia 
12 de março;

- 76+ (a partir dos 76 anos): dia 
12 (segunda-feira) – para os que 
receberam a primeira dose no 
dia 15 de março; 

- 75+ (a partir dos 75 anos): dia 
13 (terça-feira) – para os que re-
ceberam a primeira dose no dia 
16 de março;

- 74+ (a partir dos 74 anos): dia 
16 (sexta-feira) – para os que re-
ceberam a primeira dose no dia 
19 de março.

Em todos os dias a campanha 
acontece no Parque Ecológico, 
das 8h às 16h. Todas as doses 
aplicadas serão da vacina Coro-
naVac, produzida pelo Instituto 
Butantan/SP em parceria com 
a farmacêutica chinesa Sinovac.

Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 3543-1522. 
Em Araras, 16.381 pessoas já fo-
ram vacinadas contra o novo 
coronavírus.
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MOTIVOS...
...para apostar na Dupla de Páscoa com 

prêmio estimado em R$ 30 milhões!
Já que o sorteio originalmente marcado 

para o dia 3 foi adiado para 17 de abril, va-
mos reforçar as vantagens para você tornar-
se um multimilionário. Listei cinco motivos 
para apostar nesta loteria que poderá pagar 
um prêmio individual maior que a Mega da 
Virada.

1) DOIS SORTEIOS
A Dupla de Páscoa é um concurso especial da 

Dupla-Sena, a única loteria que tem dois sor-
teios por concurso. O que isso signifi ca? Que 
com apenas uma aposta você tem o dobro de 
chances de ganhar! Veja como funciona:

2) NÃO ACUMULA
Como em toda loteria especial, o prêmio 

da Dupla de Páscoa também não acumu-
la. Ou seja, caso nenhuma aposta acerte as 
seis dezenas sorteadas na primeira faixa de 
premiação do primeiro sorteio, o valor será 
distribuído entre os acertadores da segunda 
faixa de premiação (quina) do primeiro sor-
teio. No ano passado não houve acertador da 
faixa principal e o premio foi rateado para os 
acertadores das 5 dezenas.

3) MAIS FACIL
A Dupla de Páscoa é a segunda loteria es-

pecial com maior probabilidade de ganhar. A 
probabilidade de você levar o prêmio principal 
da Dupla de Páscoa é de 1 em 15.890.700, 3 VE-
ZES maior do que ganhar na Mega da Virada, 
por exemplo, cuja probabilidade de premiação 
na faixa principal é de 1 em 50.063.860.

4) SALÁRIO DOS SONHOS
Se aplicado na poupança, o prêmio da Dupla 

de Páscoa pode render aproximadamente R$ 
40 mil por mês. É ou não é o salário dos sonhos?

5) PAGA TERNO
Acertando três dezenas já tem premiação.

BOLÃO
O maior prêmio já entregue foi uma Du-

pla-Sena no valor de R$ 12.422.876,44. Na 
ocasião, um bolão de 25 cotas feito em In-
daiatuba levou a melhor.

BOLÃO TURBINADO
Quer outra boa notícia? Nosso bolão com 

15 dezenas aumenta em até 50 MIL VEZES 
as chances de você ganhar na loteria espe-
cial. Afi nal, é o maior bolão do Brasil! Temos 
várias opções de valores. Informações pelo 
What’sapp (19) 9.9441-0488 ou no canal do 
YouTube lotérica copa 70.

SORTE NO JOGO
por Geraldo Pereira

TV Tudo
 
TÁ ENROLADO
NO BOM JORNALISMO, 

NOTÍCIA NÃO SE ESTOCA E 
NEM PODE SER IGNORA-
DA

Em todo telejornal ou pro-
grama jornalístico que se 
preze, nunca deve faltar o 
compromisso com a boa in-
formação.

No caso da TV, aqui em 
questão, vale ainda ressaltar 
que notícia não tem dono.

Pois bem, no último “Fan-
tástico”, a Globo exibiu gols 
do Campeonato Carioca, com 
imagens cedidas pela Re-
cord, conforme os créditos. 
Nada mais correto.

Não tem como ignorar ou 
passar por cima de uma das 
mais importantes competi-
ções regionais, que envolve 
clubes na altura de Flamen-
go, Vasco, Botafogo, Flumi-
nense e tantos outros.

Também no último “Fan-
tástico”, corrigindo erro do 
programa anterior, o atacan-
te do Bahia, Gilberto, pediu 
música pelos quatro gols no 
Altos do Piauí, jogo do dia 28 
de março. 

Falta grave. A Globo, sem 
querer, querendo, está pas-
sando por cima da Copa do 
Nordeste, que tem enorme 
importância no calendário 
futebolístico do País.

Por exemplo, no fi nal de 
semana, também pela CN, o 
atacante Ciel fez um golaço 
do meio de campo no empa-
te do Salgueiro com o CRB. O 
“Show da Vida” não mostrou.

Vale repetir: notícia não se 
estoca, não tem dono e nem 
pode ser ignorada.

TV Tudo
OLHA AÍ
A cutucada do Nelson Pi-

quet na Globo fez voltar a 
condenável prática de inva-
são de links.

Logo depois daquilo, passa-
ram a acontecer novamente 
os ataques aos repórteres 
nas ruas, o que é lamentável.

CAMPANHA do bem
Gretchen, Thammy e An-

dressa se uniram na campa-
nha “Juntos contra a Fome”, 
com a proposta de doação de 
cestas básicas para pessoas e 
famílias necessitadas.

As comunidades do Piolho, 
Bento Bicudo, Água Branca e 
Jardim Arpoador são alguns 
dos locais que estão sendo 
atendidos. Quem puder é só 
clicar no perfi l @thammy-
miranda.

COMPLICADO
Não é nem um pouco con-

fortável a situação do “Vem 
Pra Cá”, novo programa das 
manhãs do SBT. Está certo 
que é uma estreia recente e 
audiência não era priorida-
de, mas ninguém esperava 
por registros tão baixos.

Já existe a preocupação em 
saber onde está pegando, 
embora se saiba que qual-
quer conserto em pleno voo 
é sempre muito difícil.

ARQUEIRA
Jéssica Juttel está na quinta 

fase de “Gênesis” – Abraão, 
com a personagem Michal, 
fi lha de Helda (Izabela Bica-
lho) e Lotam (Ricardo Blat).

Apaixonada por arco e 
fl echa, é “geniosa, inconse-
quente e imprevisível”.

Inicia a trama aos 18 anos 
e segue até os 39, quando 
será substituída por Cristina 
Amadeo.

Bate-Rebate
• Fernanda Lima e Rodrigo 

Hilbert são os convidados do 
“Conversa com Bial” nesta 
quarta-feira.

• A campanha “Band Con-
tra a Fome - Abrace essa 
Ideia” arrecadou até segun-
da-feira quase seis mil tone-
ladas de alimentos e cerca de 
R$ 22 milhões.

• Tierry e Gabi Martins es-
tarão no palco do “A Noite é 
Nossa”, hoje à noite, na Re-
cord.

• Globo só vai decidir mais 
na frente sobre o retorno das 
gravações de suas novelas...

• A possibilidade de um 
novo adiamento não é des-
cartada.

• Natuza Nery e Andreia 
Sadi preparam lançamento 
de um curso de jornalismo 
político.

• Terceira temporada de 
“Good Doctor – O bom Dou-
tor – estreia dia 15 na Globo, 
em substituição a “Arcanjo 
Renegado”. 

• MTV estreia nesta quinta 
nova temporada do “De Fé-
rias com o Ex”. São 12 episó-
dios.

• A Rede TV! decidiu lançar 
o “Galera FC”, programa vol-
tado a torcedores, às quartas-
feiras, a partir de 23h30.

• Por causa do futebol na 
Globo, trata-se de um dia em 
que as emissoras procuram 
investir em produtos alter-
nativos. Em todo caso...

C´est fi ni
Enquanto o reality show “A 

Ilha” não chega, Sabrina Sato 
continua trabalhando em 
outras áreas. Nesta quarta-
feira, ela promove o lança-
mento do primeiro episódio 
da terceira temporada do 
“Cada Um No Seu Banheiro”, 
no YouTube.

MC Rebecca será a convi-
dada.

ENTÃO É ISSO.
MAS SÁBADO TEM 

MAIS. TCHAU!

CINEMA
Chegará aos cinemas, as-

sim que a pandemia permi-
tir, o fi lme “O Anel de Eva”, 
história da herdeira de um 
fugitivo nazista. A direção é 
de Dufl air Barradas.

Rodado no Mato Grosso, 
tem no elenco Suzana Pires, 
Laíze Câmara, Lis Luciddi, 
Odilon Wagner, Regina Sam-
paio, Sandro Lucose, Luciano 
Botoluzzi, Amauri Tangará e 
Rafael Golombek.

DIVERTIDO
No “Arena SBT”, das segun-

das-feiras, quase meia-noite, 
tudo é bem diferente ou foge 
ao normal dos outros pro-
gramas esportivos.

Os assuntos são colocados, 
discutidos, mas dentro de 
uma baderna organizada.

Conversa de arquibancada. 
A chance de um papo cabeça 
dar certo naquele horário é 
nenhuma. Vai muito bem.

MÚSICA
A Som Livre, vendida para 

a Sony, continuará funcio-
nando de forma indepen-
dente e com seu próprio selo 
musical.

Assim como Marcelo Soa-
res será mantido à frente dos 
seus trabalhos. A SL tem em 
seu catalogo, entre outros 
nomes, Marília Mendonça, 
Wesley Safadão, Lexa e Jorge 
& Mateus.

FÓRMULA E
Neste fi m de semana, volta 

a ser disputada a temporada 
2021 da Fórmula E, com roda-
da dupla pelas ruas de Roma 
e transmissão da TV Cultura.

Após a etapa de Diriyah, na 
Arábia Saudita, a capital ita-
liana recebe os 24 pilotos e 
seus carros elétricos, sábado 
e domingo, faixa da manhã. 
Narração de Marco de Vargas 
e comentários de Fábio Sei-
xas.

MUITO DIFÍCIL
Não é nada defi nitivo, mas 

alguns setores do SBT já jo-
garam a toalha quanto a vol-
tar com produção de novelas 
neste ano.

O entendimento é que não 
há clima e nem possibilida-
des para isso.

AVALIAÇÃO
“Foi intenso, tenso, difícil, 

lindo, cansativo, renovador... 
errei, acertei, aprendi. Foram 
4.500 páginas escritas...”.

Manuela Dias, numa rede 
social, falando de “Amor de 
Mãe” que termina nesta sex-
ta-feira.

Lua conjunta a Vênus em 
Áries em quadratura Plu-
tão deixa as emoções in-
tensas e pode nos deixar 
reativos e impacientes 
com assuntos do coração. 
Na terça-feira (13) Lua 
em Touro conjunta com 
Urano forma uma qua-
dratura com Saturno em 
Aquário. Neste dia, procu-
re deixar bem claro o que 
é importante para você 
e quais são seus valores. 
Entretanto, atenção com 
a teimosia, saiba também 
reconhecer que os tempos 
mudaram e que ficar pre-
so ao passado, velhos con-
ceitos, crenças e sistemas 
pode empacar a sua vida.

Estamos em uma sema-
na marcada por vibrações 
da fase lunar Minguan-
te e também pelo encer-
ramento da lunação de 
Peixes, o último signo do 
zodíaco. O universo está 
favorecendo momentos 
de introspecção, revisão, 
desaceleração e de fecha-
mentos de ciclos em nos-
sas vidas. Lembre-se de 
tudo o que sentiu no úl-
timo ano e trabalhe essas 
emoções para se progra-
mar para um novo ciclo 
emocional que está prestes 
a começar. Hoje (7) Vênus 
em Áries está em sintonia 
com Marte em Gêmeos e 
favorece os diálogos, seja 
em negócios ou em rela-
cionamentos afetivos. Po-
rém, para esse diálogo ser 
harmonioso, justo para 
ambos os lados, é preciso 
haver sinceridade e com-
preensão. Amanhã (8) a 
Lua em trânsito pelo signo 
de Peixes pode trazer uma 
ampliação de percepções e 
uma libertação de padrões 
e crenças. Na sexta-feira 

(9) Marte em Gêmeos em 
quadratura com Netuno 
em Peixes pode causar al-
guns desgastes físicos e 
emocionais. A sensação é 
de que qualquer ação exi-
girá um imenso esforço 
ou que nada que se faça 
será suficiente. Não force 
nada e não se cobre. No 
sábado (10) a energia de 
Áries estará potencializa-
da no céu, proporcionando 
um momento ímpar para 
pensarmos sobre o futu-
ro e planejarmos estraté-
gias para alcançar esses 
ideais. No domingo (11) a 
Lua entra na fase Nova no 
signo de Áries, às 23h30. 
Essa fase marca o início 
de um novo ciclo emocio-
nal e com isso passamos 
a sentir com mais inten-
sidade uma vibração de 
renovação. Atenção com a 
ansiedade e o nervosismo 
ao iniciar alguns novos ci-
clos, seja responsável pe-
las suas transformações e 
tenha consciência de como 
elas impactam nos ou-
tros. Na segunda-feira (12) 

CÉU DA SEMANA
07 a 13/04As infl uências celestes valem para todos, independente de signos pessoais.

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

Instagram: @aryastrologia

Curso gratuito prepara servidor para 
gestão de mandato parlamentar

O advogado especialista em 
direito penal, Rubens Olivei-
ra, ministrará, no dia 17 de 
maio, uma aula sobre crimes 
funcionais e compliance.

O oitavo encontro será no 
dia 21 de maio e será conduzi-
do pelo presidente da comis-
são da OAB-SP (Ordem dos 
Advogados do Brasil-Seção 
São Paulo) de relacionamen-
to com o Poder Legislativo, 
Orlando Paixão. O desenvol-
vimento do comportamento 
humano e a liderança serão 
assuntos.

O fundador e presidente 
da Associação Nacional dos 
Profi ssionais de Relações In-
ternacionais (Anapri), Carlos 
Rifan, ministrará o penúlti-
mo módulo do curso, no dia 
24 de maio, sobre vínculos 
dos municípios com outros 
países por meio da atividade 
parlamentar.

De acordo com Carlos, as 
relações exteriores são uma 
boa forma de captar recur-
sos. “Tenho no conselho da 
Anapri pessoas de estruturas 
públicas que aplicam as re-
lações internacionais diaria-
mente e se benefi ciam disso. 
Em outras palavras, quem 
não quer que sua cidade ou 
estado receba em euros?”, 
afi rmou.

O professor ainda destrin-
cha sobre sua aula no curso. 
“Iremos explicar os benefí-
cios de se ter uma estrutura 
com profi ssionais técnicos 
capacitados das Relações In-
ternacionais em cada muni-
cípio do Brasil e, além disso, 
vamos mostrar que fazer 
Relações Internacionais não 
é viajar em comitiva pro ex-
terior com a família ou rece-
ber delegação de Consulado”, 
disse.

A última aula do curso 
tratará sobre as comissões 
legislativas e como aprovei-
tá-las da melhor forma. O 
ex-diretor-presidente do ILP 
e ex-assessor parlamentar da 
presidência da Alesp, Rodrigo 
Tripapepe, será o condutor 
do encontro fi nal.

Todos os encontros serão 
das 10h às 11h e transmitidos 
pela Rede Alesp na TV aberta, 
Facebook e Youtube. “Temos 
palestrantes brilhantes e 
que, de forma voluntária, se 
disponibilizaram para com-
partilhar seus conhecimen-
tos”, disse Paula Schneider, 
analista legislativa da Alesp.

Ela reforçou que, mesmo 
durante a pandemia e o iso-
lamento social, o ILP tem 
cumprido seu dever de levar 
conteúdo gratuito e de inte-
resse público para a popula-
ção. “Os encontros realizados 
virtualmente estão manten-
do a qualidade e alcançando 
mais pessoas”, disse.

“Os cursos estão sendo 
muito efi cientes e estamos 
em contato com um número 
muito grande de pessoas, in-
clusive de outros países como 
França, Portugal ou Argenti-
na. Este modelo de educa-
ção a distância permite uma 
abrangência maior de alunos 
e até de palestrantes”, afi r-
mou Paula.
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Novas regras exigem atenção do contribuinte

Em análises da USP, Cordeirópolis confirma variantes brasileiras P1, P2 e B1.1.28 da Covid-19 no município

IMPOSTO DE RENDA 2021

REGIÃO

Especialista explica passo a passo para fazer a declaração com dicas para evitar cair na malha fina
Este é o período do ano em 

que é preciso reunir docu-
mentos e informações para 
acertar as contas com o ‘Leão’. 
O prazo para entrega do Im-
posto de Renda 2021 termina 
no dia 30 de abril, mas a de-
claração já pode ser enviada.

E, neste ano, a declaração 
tem algumas novidades. 
“Com novas regras é impor-
tante buscar informação e 
iniciar o preenchimento com 
antecedência para evitar er-
ros. Quem antecipa o envio 
também se beneficia com a 
antecipação da restituição, 
caso houver, e esse pode ser 
um bom recurso para inves-
timentos”, explicou o diretor 
de Desenvolvimento da Cen-
tral Sicredi PR/SP/RJ, Adilson 
de Sá.

A Receita Federal espera 
receber cerca de 32 milhões 
de declarações até o final 
do prazo. E, para quem está 
com dúvidas sobre o preen-
chimento, o especialista em 
finanças do Sicredi separou 
algumas dicas para evitar er-
ros e surpresas.

Quem deve declarar?
Para começar, é importan-

te lembrar que precisa entre-

gar a declaração do Imposto 
de Renda quem:

- Em 2020 recebeu rendi-
mentos tributáveis acima de 
R$ 28.559,70

- Caso a renda seja oriunda 
de atividade rural, a receita 
bruta deve ser superior a R$ 
142.798,50

- Até 31 de dezembro de 
2020 possuía bens, como 
imóveis e veículos, com valor 
total superior a R$ 300 mil

- Recebeu rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente 
na fonte acima de R$ 40 mil

- Realizou operações na 
Bolsa de Valores ou ganhou 
capital com a venda de bens 
sujeitos à tributação, como 
imóveis e veículos

- Aqueles que possuem de-
pendentes devem ficar aten-
tos aos rendimentos even-
tualmente recebidos. A renda 
do dependente, caso exista, 
será somada à renda do con-
tribuinte declarante do im-
posto e a base de cálculo será 
maior.

Reúna e organize infor-
mes e documentos

Separar os documentos ne-
cessários antes de iniciar a 

Em recente estudo, realiza-
do pela USP de Pirassunun-
ga, cinco amostras de casos 
positivos de SARS-CoV2 em 
Cordeirópolis foram analisa-
das para verificar se existem 
novas variantes no municí-
pio. O laboratório da USP se 
adequou mais uma vez para 
realizar exames de sequen-
ciamento do vírus causador 
da Covid-19.

Ao todo, 20 amostras foram 
analisadas, entre os dias 25 

e 26 de março, com 14 amos-
tras de Pirassununga, cinco de 
Cordeirópolis e uma de Santa 
Cruz das Palmeiras. 

Entre os resultados, 100% 
das amostras avaliadas em 
Pirassununga (14/14) foram 
da variante P1 (Manaus). Em 
Cordeirópolis foram encon-
tradas as variantes P1, P2 e 
B1.1.28 (três variantes brasi-
leiras). A amostra analisada 
de Santa Cruz das Palmeiras 
foi determinada como da va-

riante americana B.1.566 (EUA 
- Arizona e Texas).

Para o prefeito de Cordei-
rópolis, Adinan Ortolan, “isso 
só comprova o que sentimos 
com o aumento de casos com 
pessoas mais novas, além 
da ampliação do número de 
contaminação. Infelizmen-
te nesta quinta-feira (dia 1º) 
atingimos o maior número 
de casos de internação, com 19 
pacientes, sendo seis intuba-
dos. Também atingimos nos-

so recorde de indivíduos em 
monitoramento, com 498”, 
comentou o chefe do Execu-
tivo. 

Nota da Secretaria de Saú-
de de Cordeirópolis

A variante P1 é conhecida 
como a cepa de Manaus, a va-
riante P2 foi identificada ini-
cialmente no Rio de Janeiro e 
a B1.1.28, que é a mais recen-
te (estima-se que a mutação 
ocorreu entre dezembro de 

2020 e janeiro de 2021), pro-
vém de evolução da linhagem 
que circulava na Amazônia.

As três variantes têm mu-
tações que conferem algu-
ma vantagem seletiva para a 
transmissibilidade viral, ten-
do como característica da mu-
tação a capacidade de ser mais 
contagioso, tornando assim a 
transmissão pelo vírus mais 
rápida de uma pessoa para 
outra.

É importante lembrar que 

mutações em vírus são co-
muns e esperadas. Quan-
to mais a população circula, 
mais o vírus se transforma, 
até por uma questão de sobre-
vivência. Ele pode ficar mais 
forte, mais letal, mais conta-
gioso, dentre várias outras ca-
racterísticas. A única maneira 
eficaz de evitar mutações e 
consequentemente evoluções 
do vírus é impedir que ele cir-
cule através do isolamento e 
distanciamento social.

Adilson de Sá, diretor de Desenvolvimento da Central Si-
credi PR/SP/RJ

Divulgação

Falecimentos
Yolanda Mellon Pascuotte, 92 anos, 
viúva. Residia na rua Santa Cruz, 246 - 
Centro. Faleceu na segunda-feira (5) e o 
sepultamento ocorreu na terça-feira (6), às 
10h, no Cemitério Municipal.

Celina Pereira Carvalho, 86 anos, casada. 
Residia na rua das Primaveras, 07 - Jd. 
São Nicolau. Faleceu no domingo (4) e o 
sepultamento ocorreu na segunda-feira (5), 
às 10h, no Cemitério Municipal.

Adilson Waldemar Bortolucci, 55 anos, 
divorciado. Residia na av. Augusta Viola da 
Costa, 893 - Jd. Celina. Faleceu no domingo 
(4) e o sepultamento ocorreu na segunda-
feira (5), às 8h30, no Cemitério Municipal.

Valdecir Januário, 59 anos, casado. Residia 
na rua Victório Arthur Corrocher, 53 - 
Jd. Abolição. Faleceu no domingo (4) e o 
sepultamento ocorreu na segunda-feira (5), 
às 8h, no Cemitério Municipal.

Michele Cristina Perreira Silva, 39 anos, 
solteira. Residia na rua Orestes Rippi, 101 - 
Vila Dona Rosa. Faleceu no domingo (4) e o 
sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 16h, 
no Cemitério Municipal.

Valdecir Sentinella, 44 anos, solteiro. 
Residia na rua Francisco Cressoni, 491 - 
Pq. Tiradentes. Faleceu no domingo (4) e o 
sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 10h, 
no Cemitério Municipal.

Ricardo Bueno, 45 anos, solteiro. Residia 
na rua João Dionísio, 510 - Villa Primavera. 
Faleceu no sábado (3) e o sepultamento 
ocorreu no domingo (4), às 9h, no Cemitério 
Municipal.

Carmen Aparecida Martins Coelho Garcia, 
64 anos, casada. Residia na rua Ivan 
Petrovich, 31 - Jd. Universitário. Faleceu 
no sábado (3) e o sepultamento ocorreu 
no mesmo dia, às 16h30, no Cemitério 
Municipal.

Antônio Zutin, 84 anos, casado. Residia na 
rua 9 de Julho, 23 - Vila Queiroz. Faleceu 
no sábado (3) e o sepultamento ocorreu no 
mesmo dia, às 16h, no Cemitério Municipal.

Celso Eduardo Curtolo, 62 anos, casado. 
Residia na av. Loretto, 1732 - Jd. das Flores. 
Faleceu no sábado (3) e o sepultamento 
ocorreu no mesmo dia, às 13h30, no 
Cemitério Municipal.

Alex Sandro Martins, 43 anos, casado. 
Residia na rua Mário Silva, 107 - Pedras 
Preciosas. Faleceu no sábado (3) e o 
sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 12h, 
no Cemitério Municipal.

Cláudio das Graças de Salles, 70 anos, 
solteiro. Residia na av. Presidente Costa e 
Silva, 121 - Narciso Gomes. Faleceu na sexta-
feira (2) e o sepultamento ocorreu no sábado 
(3), às 13h, no Cemitério Municipal.

Emilio Femena, 73 anos, solteiro. Residia 
na av. Presidente Costa e Silva, 383 - Narciso 
Gomes. Faleceu na sexta-feira (2) e o 
sepultamento ocorreu no sábado (3), às 10h, 
no Cemitério Municipal.

João Cardoso da Silva, 71 anos, casado. 
Residia na rua João Luzete, 70 - Terra 
de Cardim. Faleceu na sexta-feira (2) e o 
sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 15h, 
no Cemitério Municipal.

José Roberto Amadio, 58 anos, viúvo. 
Residia na rua Nelson Assumpção, 53 - Jd. 
Bela Vista. Faleceu na sexta-feira (2) e o 
sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 
9h30, no Cemitério Municipal.

Vera Lucia Francisco, 55 anos, divorciada. 
Residia na rua Dr. Orlindo Russolo, 46 - José 
Ometto V. Faleceu na quinta-feira (1º) e o 
sepultamento ocorreu na sexta (2), às 11h, no 
Cemitério Municipal.

Leonor Pires da Silva, 82 anos, casada. 
Residia na rua Alcides Antônio Agostine, 
546 - Alto da Colina. Faleceu na quinta-feira 
(1º) e o sepultamento ocorreu na sexta (2), às 
10h30, no Cemitério Municipal.

Alina Ramos Jacob, 89 anos. Residia na rua 
Argentina, 520 - Santo André (Limeira/SP). 
Faleceu na quinta-feira (1º) e o sepultamento 
ocorreu na sexta (2), às 10h, no Cemitério 
Municipal.

Lourdes Barbosa Bizão, 76 anos, viúva. 
Residia na rua Guaianazes, 441 - Jd. Fátima. 
Faleceu na quinta-feira (1º) e o sepultamento 
ocorreu na sexta (2), 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 01/04/2021, com 44 anos de 
idade, na cidade de Araras/SP, a sra. Giovana 
Melissa Tumas, nascida em 25/03/1977. 
Era solteira e deixa familiares e amigos. O 
sepultamento deu-se dia 01/04/2021, às 14h30, 
no Cemitério Municipal de Araras/SP. O Grupo 
Santa Cruz notificou o falecimento da sra. 
Giovana Melissa Tumas.

Faleceu no dia 02/04/2021, com 91 anos de 
idade, na cidade de Conchal/SP, o sr. Antonio 
Zutim, nascido em 26/01/1930. Era viúvo e 
deixa os filhos Vergílio, Maria, Luiz, Deleci, 
Divanil, Isabel, Marlene, Dircinei e Marcia, 
familiares e amigos. O sepultamento deu-se 
dia 02/04/2021, às 15h, no Cemitério Municipal 
de Conchal. O Grupo Santa Cruz notificou o 
falecimento do sr. Antonio Zutim.

Faleceu no dia 31/03/2021, com 69 anos de 
idade, na cidade de Conchal/SP, a sra. Nersilha 
Pires Bueno Maneira, nascida em 25/11/1951. 
Era casada e deixa os filhos  Juliana, Henrique 
e Jonathan, familiares e amigos. O corpo foi 
trasladado para a cidade de Araras/SP e o 
sepultamento deu-se dia 01/04/2021, às 10h, 
no Cemitério Municipal de Araras/SP. O Grupo 
Santa Cruz notificou o falecimento da sra. 
Nersilha Pires Bueno Maneira.

Faleceu no dia 01/04/2021, com 66 anos de 
idade, na cidade de Conchal/SP, o sr. Benedito 
Eugenio de Lima, nascido em 05/03/1955. Era 
casado com a sra. Valentina de Assis F. dos P. 
Lima e deixa a filha Silvia, familiares e amigos. 
O corpo foi trasladado para a cidade de Araras/
SP e o sepultamento deu-se dia 01/04/2021, às 
16h, no Cemitério Municipal de Araras/SP. O 
Grupo Santa Cruz notificou o falecimento do 
sr. Benedito Eugenio de Lima.

Faleceu no dia 01/04/2021, com 82 anos de 
idade, na cidade de Araras/SP, a sra. Leonor 
Pires da Silva, nascida em 18/09/1938. Era 
casada com o sr. Elcio da Silva e deixa os filhos 
Antonio, Osvaldo, Marlene, Silvia, Margarete 
e Vera, familiares e amigos. O sepultamento 
deu-se dia 02/04/2021, às 10h, no Cemitério 
Municipal de Araras. O Grupo Santa Cruz 
notificou o falecimento da sra. Leonor Pires 
da Silva.

Faleceu no dia 01/04/2021, com 58 anos de 
idade, na cidade de Araras/SP, o sr. José 
Roberto Amadio, nascido em 15/09/1962. 
Era viúvo e deixa os filhos Gustavo, Lucas e 
Luana, familiares e amigos. O sepultamento 
deu-se dia 02/04/2021, às 9h30, no Cemitério 
Municipal de Araras. O Grupo Santa Cruz 
notificou o falecimento do sr. José Roberto 
Amadio.

Faleceu no dia 31/03/2021, com 78 anos de 
idade, na cidade de Araras/SP, o sr. Osny 
Zaniboni, nascido em 24/02/1943. Era casado 
com a sr. Helia Quenzer Zaniboni e deixa os 
filhos Heny, Hemerson, Orlando e Vinicius, 
familiares e amigos. O sepultamento deu-se 
dia 01/04/2021, às 9h, no Cemitério Municipal 
de Araras. O Grupo Santa Cruz notificou o 
falecimento do sr. Osny Zaniboni.

Faleceu no dia 03/04/2021, com 43 anos de 
idade, na cidade de Araras/SP, o sr. Alex 
Sandro Martins, nascido em 03/09/1977. 
Era casado com a sra. Vanessa Cristina Luiz 
Martins e deixa os filhos Lucas e Beatriz, 
familiares e amigos. O sepultamento deu-se 
dia 03/04/2021, às 12h, no Cemitério Municipal 
de Araras. O Grupo Santa Cruz notificou o 
falecimento do sr. Alex Sandro Martins.

Faleceu no dia 04/04/2021, com 86 anos de 
idade, na cidade de Araras/SP a sra. Celina 
Pereira Carvalho,  nascida em 21/10/1934. 
Deixa os filhos José Pedro e Paulo, familiares e 
amigos. O sepultamento deu-se dia 05/04/2021, 
às 10h, horas no Cemitério Municipal de 
Araras/SP. O Grupo Santa Cruz notificou o 
falecimento da sra. Celina Pereira Carvalho.

Faleceu no dia 05/04/2021, com 94 anos de 
idade, na cidade de Araras/SP a sra. Malvina 
Martins Botelho, nascida em 09/03/1927. 
Deixa os filhos Lázaro, Fátima e Marisleide, 
familiares e amigos. O sepultamento deu-
se dia 06/04/2021, às 10h, Cemitério Pq. dos 
Eucaliptos de Araras/SP. O Grupo Santa Cruz 
notificou o falecimento da sra. Malvina 
Martins Botelho.

Notas de falecimento

declaração é um passo impor-
tante para facilitar o envio. 
“A organização é uma aliada, 
especialmente para evitar di-
vergências nas informações. 
É preciso reunir os informes 
do empregador, das institui-
ções financeiras, além de do-
cumentos comprovantes com 
despesas em educação, saúde 
e pagamentos ou rendimen-
tos com aluguéis”, explicou o 
especialista.

 
Atenção às novidades
Entre as novas regras para 

a declaração do IR 2021 está a 
obrigatoriedade de informar 
o recebimento do auxílio 
emergencial, caso o contri-
buinte tenha recebido, junto 
com o auxílio por conta da 
Covid-19, outros rendimen-
tos tributáveis no valor aci-
ma de R$ 22.847,76 em 2020. 
Isso porque, quem tiver esse 
rendimento superior deverá 
devolver o auxílio emergen-
cial. Outra atualização para 
o contribuinte são os novos 
códigos de preenchimento 
na parte de “Bens e Direitos” 
para realizar a declaração de 
criptomoedas e outros ativos.

Antecipar entrega pode 

gerar investimentos
De acordo com a Receita 

Federal, o pagamento das 
restituições será feito em 
cinco lotes, sendo o primei-
ro liberado no dia 31 de maio 
e o último no dia 30 de se-
tembro. “Quem tem valores 
a restituir pode aproveitar o 
dinheiro extra para investir. 
Essa é uma oportunidade de 
conhecer opções mais ade-
quadas a cada perfil. Para 
quem deseja poupar recur-
sos, o dinheiro extra também 
é um incentivo. O associado 
do Sicredi pode, por exemplo, 
informar o número da conta 
poupança na declaração para 
fazer uma reserva financeira 
e utilizar em caso de necessi-
dade”, explicou o especialista.

O valor da restituição tam-
bém pode ser antecipado 
para pagamento de dívidas 
mais caras. O contribuinte 
que tiver valores a restituir 
pode usar esse valor futuro 
para fazer uma operação de 
crédito chamada antecipa-
ção de restituição de IR na 
instituição financeira que ele 
indicou para receber o cré-
dito da sua restituição e, por 
exemplo, pagar dívidas ou 
créditos mais caros.

IRREGULARIDADES

A Associação dos Médi-
cos Veterinários de Araras e 
Região (Amvar) inicia nesta 
quinta-feira (8) o Simpósio de 
Gastroenteroligia em Cães, 
com a presença do professor 
dr. Ricardo Duarte, especia-
lista na área de medicina in-
terna de pequenos animais, 
atuando principalmente nas 

A Câmara Municipal de Ara-
ras formalizou na manhã de 
ontem (6) a devolução de R$ 
662.000,00 (seiscentos e ses-
senta e dois mil reais) do orça-
mento do Legislativo para os 
cofres da Prefeitura. O recurso 
ajudará a resolver vários desa-
fios do município.

O dinheiro economizado e 
restituído aos cofres munici-
pais representa mais de 7% do 
orçamento de R$ 8.900.000,00 
(oito milhões e novecentos mil 
reais), referente ao orçamento 
anual destinado à Câmara pelo 
Poder Executivo.

Um dos fatores que contri-
buíram para o saldo positivo 
é que a Edilidade começou a 
adotar medidas econômicas, 
graças à colaboração de todos 
os parlamentares e servidores.

O cheque foi entregue pelo 
presidente da Casa, Rodri-
go Soares (PSDB), ao prefeito 
municipal Pedrinho Eliseu, 
também do PSDB. Na ocasião 
participaram também as ve-
readoras integrantes da mesa 
diretora, Mirian Vanessa Pires 
(PSD), vice-presidente, e a ve-
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mutações em vírus são co-
muns e esperadas. Quan-
to mais a população circula, 
mais o vírus se transforma, 
até por uma questão de sobre-
vivência. Ele pode ficar mais 
forte, mais letal, mais conta-
gioso, dentre várias outras ca-
racterísticas. A única maneira 
eficaz de evitar mutações e 
consequentemente evoluções 
do vírus é impedir que ele cir-
cule através do isolamento e 
distanciamento social.
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INICIATIVA

Associação dos Médicos Veterinários promove 
Simpósio de Gastroenterologia em Cães

Câmara Municipal devolve mais de meio 
milhão de reais aos cofres do Poder Executivo

Equipe que defendeu o Gema 
em memorável jogo em 1971

Fiscalização Urbana realiza 33 autuações 
por descumprimento de protocolos 
sanitários durante o final de semana

Segunda Campanha de Doação de 
Sangue de 2021 coleta 106 bolsas

Ao todo 72 denúncias foram recebidas, sendo 11 autuadas por 
festas e aglomerações e 22 pessoas multadas por quebrarem o 
isolamento social durante o período de transmissão da Covid-19

Secom/PMA

Diretoria de Imprensa/CMA

Luiz Roberto Turatti/Facebook

A foto foi registrada em maio de 1971. A equipe era do Gema - 
Grêmio Esportivo Municipal de Araras - que congrega os ser-
vidores municipais. O jogo foi realizado na Praça de Esportes 
Ignácio Zurita Júnior, hoje Estação Rodoviária Padre João Mo-
desti. Da esquerda para a direita, em pé, temos Arlindo Cunha 
(técnico), José Roberto Bertolini, Luiz Carlos Meneghetti e dr. 
Nelson Salomé. Agachados: Wilbes Mercatelli Rodrigues, José 
Roberto da Silva (Betinho) e Joaquim Gouveia Filho

Entre sábado (3) e domin-
go (4) 72 denúncias de festas 
e aglomerações foram re-
cebidas e averiguadas pelas 
equipes de fiscalização, que 
incluem os fiscais urbanos, 
Vigilância Sanitária e a Guar-
da Municipal.

Além disso, durante as dili-
gências, 11 autuações relacio-
nadas a aglomerações foram 
aplicadas e 22 pessoas foram 
multadas por quebrarem o 
isolamento social durante o 
período de transmissão da 
Covid-19.

As equipes de fiscalização 
trabalharam intensamente 
durante todo final de semana 
visando coibir aglomerações 
e verificar o respeito aos pro-
tocolos sanitários, como uso 
de máscara e álcool em gel 
em espaços públicos e pri-
vados. Além disso, também 
foram realizadas barreiras 
sanitárias com a verificação 
de documentos e visitas em 
residências de pacientes em 
fase ativa de transmissão da 
Covid-19.

A primeira campanha de 
doação de sangue de 2021, 
realizada no sábado (3), con-
tou com 152 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, 
55 foram doadores pela pri-
meira vez, 46 foram consi-
derados inaptos e não hou-

ve desistentes. Além disso, 
55 cadastros de medula ós-
sea foram concretizados.

As bolsas de sangue fo-
ram encaminhadas ao He-
mocentro, responsável pela 
coleta e distribuição do ma-
terial. O sangue passará por 
análises laboratoriais e de-
pois será distribuído a hos-
pitais da cidade e região.

A próxima edição de 2021 
será no dia 5 de junho. Mais 
informações podem ser obti-
das pelo telefone 3543-1522.

Pacientes em fase ativa de transmissão da Covid-19, que 
quebram o protocolo de isolamento social, são multados 
em mais de R$ 5 mil 

Presidente da Câmara, Rodrigo Soares (PSDB), entrega cheque ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB)

“O trabalho foi muito in-
tenso. Percorremos diferen-
tes pontos da cidade, iden-
tificando presencialmente 
também as irregularidades 
que não chegavam por meio 
de denúncias, para orientar 

e, se necessário, autuar os 
responsáveis pelo descum-
primento dos protocolos”, ex-
plicou o chefe da Fiscalização 
Urbana, Fernando Pagioro.

De acordo com o Código Sa-
nitário, a realização de festas 

e aglomerações prevê multa 
equivalente a R$ 5.294,38 + 
R$ 552,71 por pessoa.

Para comércios que fun-
cionarem fora do horário ou 
em desacordo, a multa da 
Vigilância Sanitária é de R$ 
1452,00 + R$ 282,00 da Fisca-
lização Urbana.

A falta de uso de máscara 
em estabelecimento tam-
bém pode gerar multa de R$ 
5.294,38 para o comércio + 
R$ 552,71 por pessoa. 

Já pacientes em fase ativa 
de transmissão da Covid-19 
que quebram o protocolo de 
isolamento social são multa-
dos em mais de R$ 5 mil.

“É importante ressaltar 
que continuaremos reali-
zando esse trabalho de fis-
calização, a fim de colaborar 
com o interesse coletivo nas 
questões de saúde, nesse 
momento tão delicado. Por 
isso, continuamos pedindo 
a colaboração da população. 
Nosso objetivo não é multar, 
mas precisamos de consciên-
cia”, ressaltou Pagioro.

A Associação dos Médi-
cos Veterinários de Araras e 
Região (Amvar) inicia nesta 
quinta-feira (8) o Simpósio de 
Gastroenteroligia em Cães, 
com a presença do professor 
dr. Ricardo Duarte, especia-
lista na área de medicina in-
terna de pequenos animais, 
atuando principalmente nas 

áreas de endocrinologia e 
gastroenterologia. O evento 
vai ocorrer também nos dias 
15 e 22 de abril.

Na abertura do simpósio, 
nesta quinta, às 20h, pela pla-
taforma Zoom, Duarte vai fo-
car o tema ‘Disbiose’, que ana-
lisa o desequilíbrio da flora 
intestinal nos cães. No dia 15 

de abril, o professor vai abor-
dar ‘Enteropatias Crônicas’,  
que são as doenças inflama-
tórias dos intestinos dos cães.

Duarte encerra o simpósio 
no dia 22, discorrendo sobre o 
tema  ‘Enteropatias Associa-
das à Perda Proteica’, comu-
mente caracterizadas pela 
perda de peso nos cães. Para 

o presidente da entidade, Val-
mir B. Nascimento, todos os 
temas são recorrentes no dia 
a dia das clínicas e a troca de 
informações com o dr. Duarte 
será de grande valia para to-
dos os profissionais da área.

Outros detalhes sobre o 
evento podem ser obtidos 
pelo telefone (19) 99785-2577.

A Câmara Municipal de Ara-
ras formalizou na manhã de 
ontem (6) a devolução de R$ 
662.000,00 (seiscentos e ses-
senta e dois mil reais) do orça-
mento do Legislativo para os 
cofres da Prefeitura. O recurso 
ajudará a resolver vários desa-
fios do município.

O dinheiro economizado e 
restituído aos cofres munici-
pais representa mais de 7% do 
orçamento de R$ 8.900.000,00 
(oito milhões e novecentos mil 
reais), referente ao orçamento 
anual destinado à Câmara pelo 
Poder Executivo.

Um dos fatores que contri-
buíram para o saldo positivo 
é que a Edilidade começou a 
adotar medidas econômicas, 
graças à colaboração de todos 
os parlamentares e servidores.

O cheque foi entregue pelo 
presidente da Casa, Rodri-
go Soares (PSDB), ao prefeito 
municipal Pedrinho Eliseu, 
também do PSDB. Na ocasião 
participaram também as ve-
readoras integrantes da mesa 
diretora, Mirian Vanessa Pires 
(PSD), vice-presidente, e a ve-

Rapidinhas do Esporte

Fonte: globoesporte.globo.com

Travado
O Campeonato Paulista 

segue parado, e o registro de 
Matheus Davó no Guarani 
também. Após o juiz Gabriel 
Baldi de Carvalho, da 5ª Vara 
Cível da Comarca de Campi-
nas determinar a liberação 
do registro do jogador junto 
à CBF, a entidade informou 
que retirou o bloqueio re-
lativo a esse processo, mas 
que havia um outro, de uma 
ação não relacionada.

A ação foi movida pela 
United Arenas ainda em ja-
neiro de 2017. No entanto, 
como a dívida com a em-
presa não havia sido paga, o 
juiz Celso Alves de Rezende, 
da 7ª Vara Cível de Campi-
nas, determinou a penhora 
dos direitos econômicos de 
Davó ainda pertencentes ao 
Guarani, assim como o blo-
queio junto à entidade má-
xima do futebol brasileiro.

Ainda não
Único reforço contratado 

pelo Palmeiras para a tem-
porada de 2021 até o mo-
mento, Danilo Barbosa não 
estará à disposição do técni-
co Abel Ferreira nesta quar-
ta-feira, quando o Verdão 
enfrenta o Defensa y Justicia, 
em Buenos Aires, às 21h30 
(horário de Brasília), pelo 
confronto de ida da final da 
Recopa Sul-Americana.

No Brasil há pouco mais 
de duas semanas, Danilo 
treina na Academia de Fute-
bol desde o dia 23 de março. 
Na visão da comissão téc-
nica e do Núcleo de Saúde e 
Performance, o atleta ainda 
precisa reforçar sua prepa-
ração física antes de ser li-
berado para jogar.

Estreia
O atacante Marinho fará 

seu primeiro jogo pelo San-
tos na atual temporada nes-
ta terça-feira, contra o San 
Lorenzo, às 21h30 (de Bra-
sília), pela terceira fase da 
Libertadores.

O jogador não entrou em 
campo nesta temporada 
por dois motivos: Covid-19 
e uma lesão no joelho direi-
to. Recuperado, o atacante 
será titular do Santos na Ar-
gentina ao lado de Ângelo e 
Marcos Leonardo.

Ele havia se lesionado 
na decisão da Libertado-
res, contra o Palmeiras, no 
dia 30 de janeiro. Mesmo 
com um edema no joelho 
esquerdo, entrou em cam-
po pelo Santos nas rodadas 
seguintes do Campeonato 
Brasileiro.

Contratado
O São Paulo anunciou 

nesta terça-feira a contra-
tação do meia Martín Be-
nítez, de 26 anos. O jogador 
pertence ao Independiente, 
da Argentina, e estava em-
prestado ao Vasco.

O Tricolor acertou com o 
Independiente o pagamen-
to de 300 mil dólares (cerca 
de R$ 1,6 milhão na cotação 
atual) pelo jogador. O valor 
será dividido em parcelas: 
metade em uma primeira e o 
restante em duas adicionais.

Benítez treina no CT da 
Barra Funda desde o meio 
de março. Para que o negó-
cio fosse finalizado, o Vasco, 
clube onde o meia jogou na 
última temporada, aceitou 
receber do São Paulo um 
crédito de R$ 300 mil para 
usar em negociações entre 
os clubes até o final de 2022.

readora Ana Júlia Casagrande 
(PSDB), secretária. Registrou 
presença, ainda, o vereador 
Marcelo de Oliveira (Republi-
canos).

“Devolver este valor expres-
sivo em apenas um trimes-
tre de economias é motivo de 
orgulho. Este resultado só foi 
possível graças à colaboração 
de todos os integrantes da Câ-
mara”, disse o presidente Ro-
drigo Soares.



IMAGEM DA SEMANA

Luana 
Amaro 
é luz, é 
alegria, é 
harmonia. 
Desejamos 
toda 
felicidade 
do mundo 
pelo seu 
aniversário!

Amanhã a vereadora Regina Corrochel 
completa mais um ano de vida. Diretora 

de escola aposentada, Regina tem sido 
símbolo de empoderamento feminino 

na política e na última eleição foi reeleita 
como vereadora mais votada da cidade. 

Ela tem pautado seu trabalho no contato 
direto com a população nos bairros e tem 

tido muita interatividade através das redes 
sociais.  A coluna deseja muitas bênçãos! ➢

Entre 8.540 gerentes de negócios e serviços, Maíza 
Brucieri, 28 anos, ararense, está entre os 13! Mesmo 

em um ano com tantas dificuldades e obstáculos, 
Maíza encontrou uma maneira única e especial 
de poder contribuir com seu meio profissional e 

principalmente com seu desenvolvimento pessoal. 
Parabéns, por tanto empoderamento!

Lívia 
Falavigna 

completou 
21 aninhos 

de muita 
beleza e 

simpatia

DESTAQUES
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Pensamento da semana:
“A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”.

OMS

Aqui vão dez orientações sobre como cuidar da saúde 

1 – Alimentação: prefira alimentos naturais; consuma ver-
duras, frutas e legumes, pois são ricos em nutrientes; redu-
za a ingestão de alimentos gordurosos e com excesso de sal e 
açúcar.

2 – Hidratação: beba em média 2 litros de água por dia. Não 
espere sentir sede, pois a sede já é sinal que o corpo está come-
çando a ficar desidratado.

3 – Atividades físicas: pratique regularmente. Esse hábito é 
prevenção e promoção da saúde.

4 – Cabeça boa: cultive pensamentos positivos; valorize as 
relações humanas.

5- Organize-se: mantenha uma vida organizada (ambien-
tes higienizados, vida financeira controlada e tarefas em dia) 
para ter tranquilidade.

6 – Respeite o tempo e os limites: não existem dietas ou 
exercícios milagrosos; a boa qualidade física vem com mu-
dança de hábito, em longo prazo.

7 – Cuidados com o sol: use sempre protetor solar e evite 
exposição prolongada ao sol das 10h às 16h, quando há grande 
incidência dos raios ultravioletas.

8 – Tempo para você: dedique tempo para apreciar o colori-
do do céu; o sorriso das pessoas e o canto dos pássaros.

9 – Postura corporal: para uma qualidade de vida é fun-
damental disciplinar-se para manter a postura corporal ade-
quada. Postura inadequada pode sobrecarregar algumas par-
tes do corpo, ocasionando lesões. Para quem trabalha em pé, 
deve se atentar que quando necessário abaixar deve-se antes 
flexionar os joelhos. Em posição sentada, deve-se encostar to-
talmente as costas na cadeira e manter os dois pés apoiados 
no chão, sem cruzar as pernas.

10 – Sono: dormir é essencial para ter bem-estar no dia a 
dia. Dormir adequadamente evita irritações e aumenta a con-
centração.

@fefontanetti

Fernanda Fontanetti

DICAS DA FÊ

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria da Associação Pró-Saúde, nos termos dos arts. 23 e 24 do seu estatuto 

social, faz saber a todos que tomarem conhecimento deste edital que realizará uma 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA no próximo dia 27 de abril de 2021, na sala de 

reuniões do Conselho Superior da Fundação Hermínio Ometto - FHO localizada à 

Av. Dr. Maximiliano Baruto, 500 em Araras/SP para eleição será às 19h00 em 

primeira convocação com a presença de 2/3 das Associadas ou às 19h30, em 

segunda convocação com qualquer número de associados e para apreciar e votar o 

Balanço Patrimonial, às 20h00 em primeira convocação com a presença de 2/3 das 

Associadas ou às 20h30.

Em virtude do estado de Calamidade Pública decretado pela União, Estado de São 

Paulo e Município de Araras, frente ao avanço do contágio da COVID-19, diante do 

exposto a Assembleia será realizada de forma virtual, por meio do grupo de WhatsApp 

denominado ASSEMBLEIA PRO-SAUDE pelo número (19) 99628-7844 para que sejam 

adicionados, a fim de, deliberar para tratar do seguinte assunto:

1) Apreciar e votar o Balanço Patrimonial, os relatórios e contas da Diretoria, bem 

como parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020.

Assim, ficam as empresas associadas que estejam em pleno gozo de seus direitos 

sociais, devidamente convocadas a comparecerem para discussão e votação sobre o 

assunto da pauta.  

Araras, 07 de Abril de 2021.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE
Jorge Hiroshi Murakami

Diretor-Presidente


