
A Prefeitura de Araras co-
meçou dia 6 de janeiro o pro-
cesso de licitação para a obra 
de revitalização do Theatro 
Cine Santa Helena e também 
da praça Monsenhor Quércia 
(Calçadão), no Centro da cida-
de. A intervenção terá o custo 
estimado de R$ 6,2 milhões, 
sendo R$ 5,3 milhões prove-

nientes do Governo do Estado 
de São Paulo e R$ 900 mil de 
contrapartida do município.

Segundo o secretário de 
Planejamento, Felipe Dezot-
ti Beloto, o prazo de licitação 
é de até 90 dias. “Será um 
processo de concorrência 
pública e esperamos que até 
março as obras sejam inicia-

SÁBADO, 14 DE JANEIRO DE 2023 ANO 55 • 8202 •  R$ 3,00 Diretor Fundador: Valentim Viola

Processo licitatório para revitalização do 
Cine Santa Helena e Calçadão é iniciado
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NAS FILIPINAS
Ararense Márcio Tng 
disputa concurso de 
Mister Tourism World

PÁGINA 8

POSSE
Vice-presidente e ministro, 
Geraldo Alckmin foi 
prestigiado por ararenses

PÁGINA 8

CANAL 1
Isabela Arruda fez sua 
estreia na série “Reis”,
da Record

PÁGINA 7

Morte de Pelé repercute mundialmente
A morte de Edson Arantes 

do Nascimento, Pelé, repercu-
tiu pelo mundo. Atletas, como 
Messi e Cristiano Ronaldo, e 
governantes, como o presi-
dente da França, Emmanuel 
Macron, e o presidente dos 
Estados Unidos, Joe Biden, la-
mentaram o falecimento do 
atleta do século. Autoridades 
dos três poderes da República 
do Brasil publicaram men-
sagens nas redes sociais na 
quinta-feira (29 de dezembro 
de 2022), após o anúncio do 
falecimento de Pelé. Nascido 
em três Corações/MG, o ex-jo-
gador tinha 82 anos.

O Rei do Futebol estava in-
ternado no hospital Albert 

Einstein, em São Paulo, desde 
29 de novembro em virtude 
de uma infecção respiratória 
após contrair Covid-19 e para 
reavaliação do tratamento de 
um câncer no cólon.

Entre competições oficiais 
e torneios amistosos, Pelé 
conquistou quase 60 títulos, 
defendendo Seleção Brasilei-
ra, Santos, Cosmos, seleção 
das Forças Armadas e seleção 
paulista. Foram três Copas 
do Mundo, 1958, 1962 e 1970. 
Pelé é o único a ter vencido 
três vezes o Mundial como 
jogador. Zagallo tem quatro 
títulos, dois como atleta, um 
como técnico e outro como 
coordenador técnico.

Ele também parou uma 
guerra na cidade de Benin, 

na Nigéria. O país enfrentava 
um conflito civil por causa de 

uma tentativa separatista da 
região de Biafra. “Foi decre-
tado feriado, foi decretado 
um cessar fogo, embora não 
estivesse acontecendo ne-
nhuma batalha naquele mo-
mento, a situação de guerra 
se estendia, gerando escassez 
de comida, recurso”, explica o 
historiador Gabriel Pierin.

E foi Pelé mesmo quem 
disse em 2020: “Um dos meus 
grandes orgulhos foi ter pa-
rado uma guerra na Nigéria, 
em 1969”.

Além de principal ídolo do 
futebol mundial, Pelé ficou 
marcado na história do Brasil 
como o primeiro ministro do 
Esporte. A área, antes vincu-

lada ao Ministério da Educa-
ção, ganhou “independência” 
em 1995.

Pelé foi ministro Extraor-
dinário do Esporte por quatro 
anos, entre 1995 e 1999 – ao 
longo de todo primeiro man-
dato presidencial de Fernan-
do Henrique Cardoso.

O nome do jogador ficou 
também eternizado na Lei 
Pelé, aprovada em 1998. O 
texto mudou as regras sobre 
o passe dos jogadores, deter-
minou que os clubes de fu-
tebol fossem transformados 
em empresas e estendeu os 
direitos do consumidor ao 
público de eventos esporti-
vos, entre outros pontos.

Pelé é o único tricampeão da Copa do Mundo

O prédio é tombado pelo Comphac (Conselho Municipal 
do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural) de Araras e 
a obra terá custo estimado de R$ 6,2 milhões

Divulgação

Secom-PMA das”, afirmou. “Faremos um 
resgate histórico com um ci-
neteatro, espaço multiuso e 
fachada revitalizada. E o Cal-
çadão também com remode-
lação do espaço, iluminação e 
drenagem”, explicou.

O projeto para revitaliza-
ção do Cine Santa Helena e do 
Calçadão Monsenhor Quércia 

foi aprovado pelo Dadetur 
(Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Muni-
cípios Turísticos), do Governo 
do Estado, em novembro do 
ano passado. Por se tratar de 
Estância Turística, serão des-
tinados até R$ 6 milhões por 
ano para projetos de turismo 
em Araras.
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ARARAS EM CENA

& FatosGENTE

Jovens que completam 18 anos em 2023 devem realizar o alistamento militar obrigatório até o dia 30 de junho, por meio do site www.alistamento.
eb.mil.br. Este prazo é válido para todos os cidadãos nascidos em 2005, inclusive para os jovens que fazem aniversário nos meses posteriores. Após 
se alistar, o jovem deve fazer o acompanhamento pelo mesmo site para tomar ciência das próximas etapas
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Alguns textos atrás eu con-
tei aqui sobre a saga das la-
gartas. Encontradas no meu 
pequeno limoeiro, colocadas 
em um vidro e alimentadas 
às custas de muita cara de 
pau que tive que vestir para 
conseguir, aqui e ali, folhas 
tenras de laranjeiras e li-
moeiros menos frágeis do 
que o meu.

No começo eram quatorze, 
mas um dia empurraram a 
tampa do pote, que era reple-
to de largos furos para entra-
da de ar e quando me dei con-
ta estavam passeando pelos 
azulejos da minha cozinha. 
Treze foram colocadas de vol-
ta e da outra nunca mais tive 
notícia ou vi vestígios. 

Depois de dias comendo 
como loucas, passaram a fi-
car mais quietas e encurva-
das. Pressenti que estavam 
se transmutando, deixando 
de ser lagartas, naquela es-
pécie de purgatório que an-
tecede as borboletas. Duas 

retardatárias permanece-
ram comendo por mais tem-
po, até que encontrei uma 
morta, a menorzinha delas.

Doze crisálidas passaram a 
habitar o pote, protegidas da 
chuva e de predadores. Con-
tudo, um dilema se instalou. 
Como eu viajaria após o Na-
tal, não queria deixá-las em 
casa, à mercê dos meus feli-
nos que, com toda certeza se 
divertiriam caçando-as. As-
sim, além de fazer as minhas 
malas e as das cachorras que 
daquela vez iriam junto, ain-
da dei um jeito de colocar na 
mochila a minha expectativa 
de asas.

Chegando no interior do 
estado, na cidade de Lins, 
onde moram meus pais, ar-
rumei um lugar seguro e por 
uma semana monitorei as 
bichinhas que, embora apa-
rentemente inertes, reagiam 
se algo lhes tocasse, o que, é 
óbvio, evitei a todo tempo, 
para garantir que estivessem 

em paz, fazendo o que quer 
que as ex-lagartas fazem lá, 
fechadinhas. Para minha 
tristeza, notei que uma delas 
estava secando e percebi que 
fora deste mundo, preferin-
do abrir asas em outro plano.

Tive que retornar para São 
Paulo, mas como iria me 
ausentar por mais uns dias, 
deixei as lagartas como mi-
nha mãe, que assumiu bra-
vamente o posto de vigia das 
onze pupas restantes. Em 
uma manhã, enfim, a pri-
meira delas surgiu. Linda, 
delicada e frágil, precisava de 
horas fora do casulo para se 
adaptar à nova condição de 
ser alado. Preta e prateada, 
tinha pequenas manchas ro-
sas nas asas traseiras, além 
de minúsculos pontos ala-
ranjados pelo corpo, igual-
mente escuro.

Todas as onze ganharam 
asas, mas somente dez voa-
ram para longe. Uma delas 
caiu morta, poucas horas 

Liberdade, liberdade,
abra as asas sobre nósMEMÓRIA (1)

A Prefeitura Municipal está 
anunciando que o início da 
reforma e revitalização do 
antigo Cine Santa Helena teve 
sua licitação pública coloca-
da na rua. A expectativa é de 
que as obras sejam iniciadas 
em abril. Nada se sabe do pro-
jeto, porém espera-se que a 
restauração seja um sucesso 
e a transformação do então 
majestoso prédio dos anos 
40/50 seja uma realidade. A 
destinação, contudo, do que se 
pretende dar ao nobre local da 
praça Monsenhor Quércia, na 
área mais central da cidade, 
seja um teatro ou talvez um 
cinema para poucas pessoas, 
já que, como sabido, com o 
advento da televisão a sétima 
arte está simplesmente desa-
parecendo em municípios de 
porte médio/pequeno...

MEMÓRIA (2)
Embora tenha sido anuncia-

da há algum tempo a revitali-
zação do edifício Quicha Lotto, 
no cruzamento das ruas Júlio 
Mesquita e Albino Cardoso, até 
agora não há indícios de que a 
obra seja iniciada. Apenas os 
tradicionais tapumes implan-
tados no local dão a ideia de 
que vai acontecer a reforma. 
O prédio, por sinal, foi revita-
lizado nos anos 80 quando era 
prefeito municipal o professor 
Milton Severino, tendo a obra 
sido considerada uma mara-
vilha na ocasião. Ficou tão boa 
que o então prefeito acabou 
mudando seu gabinete da pra-
ça Barão de Araras para o local, 
onde, aliás, seu corpo foi vene-
rado por ocasião de sua morte 
em 29 de outubro de 1986.

Depois de reformado, o 
“Quicha Lotto” servirá de des-
tino para a Secretaria Muni-
cipal de Turismo, cujo titular 
é Edson Luzetti, nomeado re-
centemente.

PROBLEMA
O vereador José Roberto 

Apolari (PP) foi notificado 
e ainda não respondeu por 
eventual crime que teria sido 
praticado contra a diretoria 
da Santa Casa de Misericór-
dia de Araras durante ten-
tativa de greve dos funcio-
nários do Hospital São Luiz. 
Como se sabe, os vereadores, 
assim como todos os órgãos 
legislativos do país, estão em 
recesso neste mês de janeiro. 
Na volta em fevereiro deve 
ser assunto para se comen-

tar... Uma pena, realmente, 
que a direção da Santa Casa, 
além de infindáveis dificul-
dades em tocar heroicamen-
te os destinos de milhares 
de pessoas na cidade, tenha, 
ainda, que perder tempo com 
tal tipo de problema...

REI
O que se pode falar da mor-

te de Pelé em 29 de dezembro 
último, depois da extraordi-
nária e lindíssima homena-
gem que lhe foi feita em todo 
o mundo, em especial, claro, 
no Brasil. A “Veja” lhe dedicou 
edição especial com dezenas 
de páginas. A revista “Caras” 
inacreditáveis 74 páginas, 
com duas centenas de fotos. 
A “Folha de São Paulo”, 20 pá-
ginas e, em caderno especial, 
“Estadão”, 12, e assim foi. De-
talhe: sem nenhum anúncio. 
Foi a esperada consagração 
pública como o maior jogador 
de futebol de todos os tempos 
em todo o mundo. A repercus-
são do falecimento de Pelé foi 
mundial, por meio de todas as 
mídias existentes. É o brasi-
leiro mais conhecido e queri-
do, sem qualquer dúvida!

Um exemplo de superação 
e humildade para todos. Será 
eternamente lembrado, nos-
so grande Rei. Jamais se viu 
tanta homenagem como as 
que Pelé recebeu em todos os 
países.

SUCESSO
O empresário ararense 

Marco Aurélio Russo, da Las-
tro, fez ampla reforma no 
belo e funcional prédio da rua 
Júlio Mesquita, esquina de Ba-
rão de Arary, onde ficam seus 
negócios de sucesso...

IMÓVEIS
Quem imagina que com 

tantos lançamentos de apar-
tamentos pelo sistema públi-
co de habitação Araras tenha 
chegado ao extremo pode 
enganar-se. Há informação 
dando conta de que mais mo-
radias do tipo estão sendo 
preparadas para sair...

NOVIDADE
Amigo Carlinhos Biason, do 

“The Way”, o primeiro curso 
de inglês da cidade, desde a 
década de 1970, inaugurando 
a gelateria Fiori di Latte na 
central rua José Bonifácio, en-
tre as ruas Ângelo Trindade e 
24 de Março. Tem tudo para 
ser sucesso...

Cinthya Nunes é jornalista, advogada, 
professora universitária e, por ora, 

sabe-se lagarta
cinthyanvs@gmail.com

www.escriturices.com.br

depois, numa quase vida pós
-lagarta. Delas só vi as fotos e 
ouvi os relatos dos meus pais, 
guardiões das minhas asas, 
como aliás, sempre o foram. 
Gosto de imaginar que terão 
alguma chance de voar livres 
e a salvo pelo tempo lhe o 
destino lhes der. Na era das 
reclusões, quem tem asas é 
rei, rainha ou simplesmente 
borboleta.

Difícil não pensar nas mui-
tas metáforas que me ocor-
rem, mas por ora mantenho 
minhas asas abertas apenas 
dentro de mim, onde é mais 
seguro o voo, onde ainda é 
permitido escolher entre ser 
lagarta ou borboleta, sem 
casulos alheios que buscam 
aprisionar as vozes disso-
nantes ou as penas de outras 
cores.

Nem sei se a borboleta, 
ressurgida, consegue se re-
conhecer como a lagarta 
que um dia foi ou se se julga 
senhora dos ares, alheia às 
dores das irmãs que ainda 
se arrastam por aí. Tão deli-
cadas e efêmeras as asas das 
borboletas, como são, igual-
mente, tantos sentimentos, 
esperanças, amores, amiza-
des e direitos.

30º 20º

dom

19º29º
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Previsão do tempo

29º Máx.

19º Mín.

Fonte: Clima Tempo

Sábado
Araras/SP

Indicadores de Câmbio
Dólar Comercial 
Compra 5,106
Venda 5,106
Euro comercial:
Compra 5,529
Venda 5,530

economia.uol.com.br/

“Campanha chega ao fim com grande resultado”
A campanha encetada em nossa cidade denominada “Araras ajuda as vítimas de Manágua” 

está chegando a seu final e o resultado, como já era esperado, é deveras auspicioso, já que uma 
importância que se aproxima de Cr$ 10.000,00 já foi arrecadada, faltando, ainda, as contri-
buições dos empregados do comércio e indústria e a coleta nas ruas da cidade pela comissão. 
Lions, Rotary e o pessoal da Comissão Organizadora percorrerão a cidade, inclusive os bairros, 
em busca de auxílio para os flagelados da Nicarágua.

“Presidente ou vice-prefeito”
Pelo menos uma semana antes 

da posse em 31 de janeiro, o dr. Nel-
son Salomé terá de renunciar ao 
cargo de presidente da Arena em 
Araras, uma vez que é incompatível 
perante a Lei Orgânica dos Partidos 
a acumulação de “cargo executivo” 
com cargo em partido político.

É sabido que o cargo de presiden-
te do partido exerce muito maior in-
fluência política que o cargo de vice
-prefeito, principalmente nas áreas 
estadual e federal e por isso previ-
mos a grande dificuldade que o dr. 
Nelson sentirá em deixar o posto.

“Suspensa intervenção”
Por ato do presidente da Repú-

blica, general Emílio Garrastazu 
Médici, foi suspensa a intervenção 
federal, baixada com base no Ato 
Institucional Nº 5, nos municípios 
de Araras, Leme e muito outros. A 
medida visa possibilitar a posse do 
novo prefeito no próximo dia 31 de 
janeiro.

HÁ 50 ANOS
15 de novembro de 1973

(19) 3096-0044
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Números recordes determinam o sucesso 
da Campanha Natal Premiado 2022

ACIA

Saiba quais foram os 19 premiados da iniciativa da 
Associação Comercial ,  Industrial  e Agrícola de Araras

O presidente Roberto José Vechin anuncia meio milhão de 
reais em prêmios em 2023, ano em que a Acia comemora 
seu centenário

DivulgaçãoA apuração da Campanha 
Natal Premiado 2022 da 
Acia (Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola) 
de Araras aconteceu dia 5 
de janeiro, registrando nú-
meros recordes em todo o 
período de sua realização. 
Foram mais de 400 mil 
cupons cadastrados, mais 
de 300 lojas participantes e 
19 ganhadores, totalizando 
R$ 120 mil em vales-com-
pra.

A live do sorteio foi 
transmitida pelas redes 
sociais da Acia e acompa-
nhada presencialmente 
pela diretoria e conselhei-
ros da entidade, colabora-
dores e representantes da 
imprensa.

Antes de iniciar a apura-
ção dos prêmios, o presi-
dente da entidade, Rober-
to José Vechin, anunciou a 
celebração dos 100 anos da 
Acia com a distribuição de 
meio milhão de reais em 
prêmios durante as cam-
panhas que serão realiza-
das no decorrer de 2023. 

Durante a live foram 
anunciados os nomes dos 
ganhadores iniciando pe-
los dez vales-compra de R$ 
3 mil, oito vales-compra de 
R$ 5 mil e um vale-compra 
de R$ 50 mil. 

Lembrando que todos os 
prêmios deverão ser utili-
zados nas empresas par-
ticipantes da campanha, 
ou seja, retornarão para o 
próprio comércio local.

Relação dos ganhadores 
Vale-Compra (R$ 50.000,00)
Maria Eduarda Seneda Le-

mos - Mape Alta Moda

Vales-Compra (R$ 5.000,00)
• Mariana Pavan Fernan-

des - Loja Campanha
• José Gilberto Salomé
   Ótica Tradição
 • Divanir Carlos Braz
   Madeireira Vitória
• Adriana Bueno
   Andressa Plus Size
• Bruna Fernanda Crispim
   Jóia Sport e Confecções
• Gabriela Bortolança Cân-

dido - Ótica Ver A Vida
• Felipe Bertoline Vieira
   Supermercado Delta
• Felippe Tesch Neto
   Star Jeans

Vales-Compra (R$ 3.000,00)
• Emílio Carlos Roesler Del-

monde - Ita Ótica
• Katia Regina Braga de 

Souza Silva - Supermercado 
Favetta – Loja 01

• Tiago Muniz
   Loja Campanha
• Edevaldo José Zago
   Chiaroto Auto Peças
• Marcelo Renato Lotterio
   Madeireira Dalla Costa
• Alessandra Cruz
   DD Smartwatch
• Juvenilda Moura da Silva 

Cruz - Drogaria Cooper
• Mara Sonia Campoi
   Supermercado 3 Estrelas
• Maria Eduarda Telles Car-

doso - Tonetto & Trova 
• Flavio Rubens Massaro 

Júnior - Urban Foot Calçados

Live do sorteio foi acompanhada por diretoria e conselheiros 
da entidade, colaboradores e representantes da imprensa

Milhares de cupons concorreram aos prêmios da campanha

Assistência Social recebe 
van para atendimento de 
pessoas em situação de rua

CONQUISTA

“Araras está entre os municípios que possuem gestão plena 
de assistência social”, afirma a vereadora Maria do Socorro 
Paiva de Souza (União Brasil)

Divulgação

Emenda parlamentar do 
deputado federal David Soa-
res (União), com interme-
diação da vereadora Maria 
do Socorro Paiva de Souza 
- Missionária Maria (União),  
possibilitou à Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social 
receber uma van 0 km nes-
te início de ano, a qual será 
utilizada para as abordagens 
sociais a pessoas em situação 
de rua. “Fiz essa solicitação 
em 2021, quando estive em 
Brasília/DF. É uma de mi-
nhas bandeiras. Como já há 
muitos anos estou envolvi-
da com projetos sociais que 
atendem pessoas em vulne-
rabilidade social, não poderia 
deixar de lutar para conquis-
tar e somar nesta causa”, con-
ta a vereadora.

Diariamente, a Prefeitura 
de Araras, por meio da Se-
cretaria de Assistência Social, 
realiza atendimentos sociais 
pelas ruas do município com 
equipes técnicas com foco no 
encaminhamento de pessoas 

em situação de rua a entida-
des conveniadas para serem 
abrigadas. “A conquista foi 
planejada para qualificar o 
atendimento prestado à po-
pulação. As ações da Prefei-
tura precisam ser pensadas 
para as pessoas. A Assistên-
cia Social efetua um trabalho 
necessário de estender a mão 
para que pessoas sejam rein-
tegradas à sociedade e, com 
essa entrega, quero qualificar 
ainda mais o serviço que vem 
sendo feito até aqui”, enfati-
zou a vereadora.

A abordagem às pessoas 
em situação de rua é especi-
ficada no Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) e o 
Centro POP, com a perspec-
tiva da garantia de direitos, 
tem como foco identificar as 
demandas imediatas dessa 
população, incluindo-a na 
rede de serviços socioassis-
tenciais e políticas públicas. 
“E tudo isso é por amor à nos-
sa gente!”, destacou Maria do 
Socorro.

Partido pede apuração do Ministério 
Público sobre golpistas do município

PT DE ARARAS

A presidenta do PT de Araras, Roberta Barbinato, e a histo-
riadora Karen Leandro na posse do presidente Lula, dia 1º 
de janeiro em Brasília

Divulgação

Em nota enviada à reda-
ção do Opinião na tarde de 
ontem (13), o Partido dos Tra-
balhadores de Araras, que é 
presidido por Roberta Barbi-
nato, informa que protocolou 
esta semana no Ministério 
Público do Estado e Fede-
ral “denúncias que recebeu 
relacionadas à tentativa de 
golpe de Estado e ruptura de-
mocrática. Seriam empresa, 
incitadores, incentivadores 
e participantes dos atos an-
tidemocráticos ocorridos do-
mingo (8) em Brasília (DF). No 
mesmo dia a direção do PT 
divulgou nota de repúdio ao 
ato terrorista, quando o par-
tido apontou que o incentivo 
aogolpismo éinadmissível”. 

A presidenta do partido, 
Roberta Barbinato, se mani-
festou sobre um ônibus de 
Araras que foi apreendido em 
Brasília, como divulgou a im-

prensa nacional. “Queremos 
que os terroristas, seus finan-
ciadores e apoiadores sejam 
punidos pelos crimes que co-
meteram”, disse. “As denún-
cias e os prints foram enca-
minhados a todos os canais 
disponibilizados pela Polícia 
e pelo Governo Federal e tam-
bém ao Ministério Público”.

Sobre possíveis partici-
pantes e organizadores da 
caravana de Araras, Roberta 
afirmou que “o PT vai conti-
nuar se mobilizando até que 
os fatos sejam devidamente 
apurados”.Ela também de-
clarou que “por conta desse 
repúdio ao ato golpista, o PT 
de Araras vem recebendo 
ameaças e ofensas nas redes 
sociais”. Disse, ainda, que ela 
“está atuando juridicamente 
e as ações vão continuar até 
que os culpados sejam iden-
tificados e punidos”.

Ex-vereador Walter Alves de Oliveira faleceu em dezembro
QUATRO MANDATOS

Vítima de falência múltipla de órgãos, Walter Alves de Oliveira (62) faleceu no dia 23 de dezembro

Arquivo Diretoria de Imprensa/CMANa sexta-feira, 23 de de-
zembro, faleceu o ex-verea-
dor Walter Alves de Oliveira 
(62), vítima de falência múl-
tipla de órgãos.   Ele era sol-
teiro e não tinha filhos. Seu 
sepultamento ocorreu no dia 
24, às 11h, no Cemitério Mu-
nicipal.

Radialista na Rádio Fra-
ternidade AM (atual Rádio 
Cidade) por 25 anos, desde 
1997, Walter de Oliveira foi 
vereador por quatro man-
datos, de 1993 a 1996 na 11ª 
legislatura, de 1997 a 2000 na 
12ª, de 2001 a 2004 na 13ª e de 
2005 a 2008 na 14ª legislatu-
ra. Nesta última atuou como 
edil juntamente com o atual 
prefeito Pedro Eliseu Filho 
(PSDB), que decretou luto ofi-
cial no município.

Nas eleições de 2012, Wal-
ter de Oliveira concorreu ao 
cargo de chefe do Executivo 

municipal pelo PPS e obteve 
1.222 votos, 1,82% dos sufrá-
gios válidos, não sendo, por-

tanto, eleito.
Os vereadores da cidade se 

solidarizaram com a família 

e manifestaram suas con-
dolências pela perda do ente 
querido.

O papa emérito Bento XVI morreu aos 95 anos
PERDA

Bento XVI abençoa os fiéis ao passar pela Praça de São 
Pedro, no Vaticano, depois de audiência geral semanal, 
em outubro de 2012

Andrew Medichini/Associated Press via Estadão Conteúdo/ArquivoAutoridades e entidades 
políticas e religiosas de todo 
o mundo publicaram men-
sagens nas redes sociais após 
a  morte do papa emérito 
Bento XVI no dia 31 de de-
zembro, aos 95 anos. A saú-
de de Ratzinger, que veio ao 
Brasil em 2007, vinha se de-
bilitando nos últimos anos. 

O alemão Joseph Aloisius 
Ratzinger nasceu em 16 de 
abril de 1927 na cidade de 
Marktl, mas passou boa par-
te da infância e adolescên-
cia em Traunstein, perto da 
fronteira com a Áustria. 

De família humilde e o 
mais novo de três irmãos, 
entrou para o seminário aos 
12 anos e era fluente em di-
versas línguas, entre elas 
grego e latim. Mais tarde, 
fez doutorado em teologia 
na Universidade de Muni-
que. Ele foi escolhido papa no 
dia 19 de abril de 2005, após 
a morte de João Paulo II, no 
mesmo ano. 

Ortodoxo, Ratzinger era 
conhecido por transitar entre 
os conservadores com mais 

facilidade e um dos favoritos 
para a sucessão papal, mes-
mo não sendo oficialmente a 
sua vontade.

O nome adotado por ele foi 
o de Bento XVI. “Quis cha-
mar-me Bento XVI para me 
relacionar idealmente com o 
venerado pontífice Bento XV 

[Cardeal Giacomo della Chie-
sa], que guiou a  Igreja  num 
período atormentado devi-
do à Primeira Guerra Mun-
dial”, disse. “Ele foi um pro-
feta corajoso e autêntico de 
paz, e comprometeu-se com 
coragem infatigável primei-
ro para evitar o drama da 

guerra e depois para limitar 
as consequências nefastas”, 
completou.

Bento XVI anunciou em 11 
de fevereiro de 2013 a renún-
cia ao pontificado, dizendo 
que deixaria o posto às 20h 
(16h de Brasília) de 28 de fe-
vereiro. O comunicado foi 
feito em latim, durante uma 
assembleia de cardeais, e pe-
gou todos de surpresa. Ele 
alegou “não ter mais forças” 
para exercer a função. “Após 
ter examinado perante Deus 
reiteradamente minha cons-
ciência, cheguei à certeza de 
que, pela idade avançada, já 
não tenho forças para exer-
cer adequadamente o minis-
tério petrino”, afirmou.

Ratzinger estava prestes 
a completar 86 anos, tinha 
dificuldades de andar e seu 
médico havia aconselhado 
parar com as viagens tran-
satlânticas. Foi a segunda 
vez que um papa da Igreja 
Católica renunciou ao ponti-
ficado. Antes, no ano de 1294, 
Celestino 5º abdicou antes de 
ser consagrado.
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Cras Pró-Arara abre à visitação hoje e a 
semana já tem marcados mais eventos oficiais

AGENDA 

Hoje (14), o Cras (Centro 
de Reabilitação de Animais 
Silvestres) Pró-Arara “Raul 
de Barros Winter” vai estar 
aberto a visitas guiadas, 
em mais uma edição do 
Projeto “Asas Abertas”.

O evento tem o objeti-
vo de apresentar o traba-
lho do CRAS e estimular a 
consciência ambiental no 
público por meio de pales-
tra, que dura aproxima-
damente 30 minutos, e do 
tour que fazem parte da 
programação.

Vão ser três sessões: às 
10h, 14h e 16h, todas com 
entrada gratuita e com no 
máximo 35 pessoas cada. O 
CRAS recomenda a chegada 
com pelo menos 5 minutos 
de antecedência.

O Cras Pró-Arara “Raul 
de Barros Winter” fica na 
rua Santa Cruz, 105 – Cen-

tro - Parque Municipal “Fá-
bio da Silva Prado”

Programe-se!
• Até segunda-feira (16), 

às 12 horas - A Prefeitura 
Municipal de Araras abriu 
inscrições para os inte-
ressados em participar do 
biênio 2023/2024 do Con-
selho Municipal de Saúde, 
que tem o papel de fiscali-
zar e acompanhar a politi-
ca de saúde do município, 
por meio da representa-
tividade de entidades dos 
usuários e profissionais de 
saúde pública e privada. A 
abertura das inscrições se-
gue o decreto n° 7.136 pu-
blicado no  Diário Oficial 
Eletrônico do dia 04 de ja-
neiro de 2023.

Representantes de enti-
dades de usuários, traba-

lhadores e prestadores de 
serviços do SUS podem se 
inscrever até o dia 16 de 
janeiro às 12h diretamen-
te na página da  Casa dos 
Conselhos  no site da  Pre-
feitura  (araras.sp.gov.br), a 
eleição acontece às 19h do 
dia 23 de janeiro no auditó-
rio da Secretaria Municipal 
de Saúde, o candidato deve 
estar presente no momen-
to da votação e ser eleito 
por seus pares por meio de 
voto aberto.

• Dia 16, 17 horas – Inau-
guração do novo prédio da 
Educação Infantil do Insa 
(Instituto Nossa Senhora 
Auxiliadora) – Praça Oito 
de Abril, nº 151 – Centro.

• Dia 17, 10 horas – Sole-
nidade de entrega da nova 
unidade de resgate no 
quartel do Corpo de Bom-
beiros, na avenida Dona 

Renata, nº 4.555.
• Dia 17, 20 horas – Entre-

ga da reforma da UPA Elisa 
Sbrissa Franchozza – Ave-
nida Irineu Corroci, nº 180.

• Até dia 31 de janeiro – 
Passe escolar – Cadastra-
mento para alunos da rede 
pública de ensino – Segun-
da a sexta-feira – 7h30 às 
15 horas – Rua Benjamin 
Constant, nº 487 – Centro – 
Telefone para informações 
3542-4840

• Até 6 de fevereiro a UAB 
(Universidade Aberta do 
Brasil) em parceria com a 
UFSCar (Universidade Fe-
deral de São Carlos) oferta, 
em Araras, o curso “Espe-
cialização em Inovação em 
Unidades de Informação 
(IUI)” na modalidade EaD. 
Ao todo, 25 vagas são dis-
ponibilizadas para o polo.

Os cadastros são destina-

dos àqueles com curso su-
perior, de preferência nas 
áreas de Ciência da Infor-
mação, Biblioteconomia, 
Arquivologia, Museologia 
ou Gestão da Informação 
(Ampla Concorrência – 
Área). O edital do processo 
está disponível no site:  ht-
tps://www.sead.ufscar.br/
pt-br/processo-seletivo/
processo-seletivo-2023

Os candidatos que forem 
selecionados deverão rea-
lizar a matrícula entre os 
dias 15 e 18 de março. Ou-
tras informações sobre a 
especialização podem ser 
obtidas pelo telefone 3547-
9696 (UAB de Araras) e pelo 
e-mail uabararas@gmail.
com.

• Até 3 de março estão 
abertas as inscrições para 
o processo seletivo de es-
tágio remunerado do TCA 

(Serviço Municipal de 
Transportes Coletivos de 
Araras). Os interessados 
devem acessar o site  ht-
tps://www.smtca.sp.gov.
br/processo-seletivo/   para 
realizar a inscrição. A bolsa 
estágio tem o valor de R$ 
1.518,00.

As vagas do Processo Se-
letivo 001/2023 são para 
cadastro de reserva e des-
tinadas a estudantes ma-
triculados, a partir do 1º 
semestre, nos cursos de 
licenciaturas: Pedagogia, 
Língua Portuguesa, Ma-
temática, Educação Física, 
Arte, Inglês, História, Geo-
grafia, Ciências Biológicas 
e Educação Especial.

As provas estão previstas 
para serem aplicadas no 
próximo dia 19 de março. 
Outras informações pelo 
telefone 3543-1820 (TCA).

Inaugurações, conselhos, concursos e cursos estão entre as oportunidades neste início de ano

Prefeitura orienta população para o descarte 
correto de materiais perfurocortantes

LIMPEZA PÚBLICA

A maneira correta é colocá-los em garrafas pets ou nas 
embalagens longa vida

Secom/PMA

separados do lixo comum. 
“A maneira correta é colocá
-los em garrafas pets ou em 
embalagens longa vida, dei-
xá-los ao lado do saco de lixo 
comum e, se possível, identi-
ficados”, explicou.

Vale lembrar que, de acor-
do com a Lei Complementar 
nº 119/2018, os ararenses po-
dem ser multados em até R$ 
2 mil caso o descarte irregu-
lar de lixo provoque aciden-
tes envolvendo os coletores.

 Acidentes
Na terça-feira (3), mesmo 

com uso de EPI, um coletor 
sofreu um corte profundo no 
braço esquerdo ao realizar o 
serviço no bairro Heitor Villa
-Lobos, em que um dos sacos 
de lixo continha vidros des-
cartados de forma irregular. 
Já em 2022, seis funcionários 
foram afastados por perfura-
ções causadas por agulhas de 
seringas, também descarta-
das incorretamente.

A Prefeitura de Municipal 
de Araras orienta a popula-
ção para o descarte correto 
de materiais perfurocortan-
tes, tais como latas, palitos 
de churrasco, vidros e outros 
itens. O objetivo é evitar aci-
dentes e danos à saúde dos 
coletores de lixo da cidade.

O pedido parte dos pró-
prios funcionários da limpe-
za pública que muitas vezes 
acabam se ferindo, até com 
gravidade, durante o traba-
lho por conta da irresponsa-
bilidade de quem descarta 
o lixo doméstico incorreta-
mente. “É comum acidentes 
com agulhas e vidros que 
acabam em furos e cortes 
em nossas mãos e quando 
um trabalhador se machuca 
mais gravemente e se afasta 
os outros têm que trabalhar 
dobrado para suprir a falta 
dele sem prejudicar o servi-
ço na cidade, sem contar os 
danos à nossa saúde”, relata 
o coletor Isaías Soares dos 
Santos.

Segundo ele, estes mate-
riais devem ser descartados 
devidamente embalados e 

Atentado à democracia: invasões às 
sedes dos Três Poderes em Brasília

PONTO DE VISTA

As nações modernas, den-
tre elas o Brasil, utilizam três 
poderes para sua adminis-
tração. A divisão de funções 
e responsabilidades evita a 
concentração do poder em 
apenas uma pessoa e a exis-
tência de um ditador. Em 
nosso país, os poderes se or-
ganizam em Executivo, Legis-
lativo e Judiciário, e cada um 
deles tem suas atribuições. O 
Judiciário é responsável pela 
execução das leis; o Legislati-
vo, pela proposição de leis; e 
o Executivo é o poder que go-
verna. 

Lamentavelmente, no do-
mingo, dia 8 de janeiro, o Bra-
sil teve as sedes dos seus três 
poderes invadidas e depreda-
das por uma turba insana de 
pessoas. Uma afronta à de-
mocracia! O fato foi manche-
te de jornais em boa parte do 
mundo e os presidentes dos 
grandes países demonstra-
ram total repúdio a esses atos.

Nos últimos quatro anos, ti-
vemos uma polarização polí-
tica como nunca vista no Bra-
sil. O resultado das eleições fez 
com que muitos representan-
tes da parte derrotada ques-
tionassem a idoneidade das 
urnas eletrônicas, sem provar 
nada, num motivo descabido 
para tentativa de golpe. 

Respeitamos todos os bra-
sileiros e brasileiras que de 
forma democrática fizeram a 

opção por seu candidato em 
2022. O vencedor terá que go-
vernar para todos e, ao perde-
dor, cabe o reconhecimento 
da derrota. Aos inconforma-
dos, bandidos, terroristas, ini-
migos da democracia, cabem 
punições civis e penais con-
forme a lei. 

Existe ainda uma legião de 
pessoas induzidas ao erro por 
algumas autoridades e por 
vontade própria, e, patroci-
nadas por alguém, iniciaram 
um movimento golpista, sem 
amparo legal algum, no senti-
do de que as Forças Armadas 
tomassem o poder e destituís-
sem os poderes constituídos, 
num ato absurdo e antidemo-
crático.

A partir do momento em 
que grupos se instalam na 
frente dos quartéis, com local 
para dormir, com alimenta-
ção e banheiros químicos, ob-
servamos que alguma coisa 
estranha estava acontecendo, 
pois trabalhadores assala-
riados não conseguiriam se 
manter por esse tempo todo 
parados. 

Pois bem, houve tolerância 
com tais situações e os abu-
sos foram aumentando. O 
ato final e ensaiado aconte-
ceu no domingo, numa ação 
terrorista. O caos se instalou 
com a conivência dos que se 
omitiram no dever de agir e 
o resultado foi a destruição de 

patrimônio público de forma 
escancarada, com os crimi-
nosos mostrando seus rostos 
nas redes sociais. 

Agora a ação do Estado pre-
cisa ser dura contra os ini-
migos da democracia, consi-
derando os vários crimes na 
área penal e cível. Também se 
faz necessária a apuração dos 
patrocinadores responsáveis 
por essas ações para que res-
pondam nos termos da lei. 

A sociedade exige uma res-
posta enérgica e os poderes 
constituídos estão toman-
do as providências cabíveis. 
Promover a democracia e 
o respeito às instituições é 
fundamental para recolocar 
o país nos trilhos do desen-
volvimento com geração de 
empregos e direitos. O Brasil 
não admite retrocesso e a li-
berdade com responsabilida-
de é o único caminho de um 
povo livre. 

Sergio Luiz Leite é presidente 
da Fequimfar (Federação dos 

Trabalhadores nas Indústrias Químicas 
e Farmacêuticas no Estado de São Paulo) 

e vice-presidente da Força Sindical
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Yasmin aproveita férias para treinar 
e tem planos traçados para este ano

Junior Meneguin supera 
performance de anos anteriores

Secretaria de Esportes convida 
equipes para disputa do Campeonato 
de Futebol categoria 38 Anos

Aumento nos casos de dengue 
preocupa autoridades sanitárias

Sala do Empreendedor registra 
a abertura de 1.086 MEIs

BASQUETE

SÃO SILVESTRE

REUNIÃO

AÇÕES DE SAÚDE

EM 2022

Atual campeã e cestinha do sub-15, Yasmin Hirae Sândalo (Yas) deixa 
a AAA para jogar nas equipes da Secretaria Municipal de Esportes

Yasmin (16) sonha em se tornar jogadora profissional e 
defender equipes com maior estrutura

O atleta de Araras terminou a prova de 15 km em 1 hora, 
9 minutos e 49 segundos

Alunos do Polo São Francisco 
participaram de ação de cons-
cientização no ano passado

Divulgação

Divulgação Arquivo/Secom-PMA

Mesmo em férias escolares 
deste início de ano, a atleta 
destaque do basquete da As-
sociação Atlética Ararense, 
Yasmin Hirae Sândalo (Yas), 
vem aproveitando o tempo 
livre para se dedicar aos trei-
nos individuais e em jogos 
com amigos e parceiros do 
clube.

Já sondada por equipes da 
região, Yas vai permanecer 
este ano em Araras, mas deve 
deixar o time da AAA para jo-
gar nas equipes da Secretaria 
Municipal de Esportes. “Será 
uma experiência diferente 
e com novos desafios”, diz a 
atleta, que atuará no sub-17 
e no time adulto feminino, 
com chances de participar 
dos Jogos Regionais.

Em 2022, Yas participou 
dos torneios da Liga Metro-
politana de Basquete (LMB) e 
da ADR (Associação Despor-
tiva Regional), atuando nos 
times mistos da AAA nas ca-
tegorias sub- 14, sub-15, sub-
16 e sub-17. No sub-15 sagrou-
se campeã e foi a cestinha do 
certame.

Em toda temporada passa-
da Yas estima ter competido 

O atleta ararense José An-
tonio Meneguin Junior com-
petiu na Corrida Internacio-
nal de São Silvestre pela 11ª 
vez em 2022 e pelo segundo 
ano consecutivo, terminan-
do a prova de 15 km com o 
tempo de 1 hora, 9 minutos 
e 49 segundos. “Com o re-
sultado, fui o mais bem clas-
sificado entre os atletas da 
cidade e um dos melhores 
da região, superando a per-
formance dos anos de 2014 e 
2021”, afirmou o atleta.

A Corrida de São Silves-
tre contou com a participa-
ção de 32 mil atletas, dentre 
profissionais e amadores, 
do Brasil e do mundo, com 

largada e chegada na ave-
nida Paulista no dia 31 de 
dezembro do ano passado. 
“Foi um grande privilégio 
participar da São Silvestre, 
além da enorme satisfa-
ção de poder competir com 
os quenianos, ugandenses 
e com os atletas da elite de 
todo o mundo. Gratidão à 
imprensa, patrocinadores, 
minha família e ao esporte 
de Araras por todo o apoio e 
incentivo”.

A Corrida Internacional 
de São Silvestre é promo-
vida pela rede Globo, sendo 
supervisionada pela Fede-
ração Internacional das As-
sociações de Atletismo.

A Secretaria Municipal de 
Esportes convida as equipes 
interessadas em disputar o 
Campeonato de Futebol 38 
Anos para participar de reu-
nião com o objetivo de discu-
tir as diretrizes da competi-
ção com início previsto para 
o mês de fevereiro. O encon-
tro acontece no próximo dia 
18, às 19h, no Ginásio Nelson 
Rüegger.

“Quero convidar todas as 

equipes interessadas nes-
te campeonato para atletas 
a partir de 38 anos de idade, 
que compareçam com seus 
representantes. Essa compe-
tição será uma das muitas a 
serem realizadas pela Secre-
taria de Esportes em 2023”, 
enfatizou o secretário de Es-
portes, Douglas Marcucci.

 Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (19) 
3544-3604.

A Sala do Empreendedor, da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico, registrou novos 
1.086 MEIs (microempreen-
dedores individuais) em 2022, 
totalizando 10.520 no municí-
pio. Além da abertura, o local 
também está disponível para 
realizar alterações no cadas-
tro, declarações, parcelamento 
de dívidas, encerramento da 
empresa e emissão do alvará.

“Hoje nós conseguimos 
emitir o alvará do MEI sem 
estabelecimento, como um 
pedreiro, por exemplo, em 
até 24 horas”, explica Marle-
ne Novais de Souza, agente 
de desenvolvimento. No caso 
de empresas com estabeleci-
mento que precisam passar 
por outros processos, o alva-
rá sai em até cinco dias úteis.

 
Benefícios - A formaliza-

ção traz benefícios ao em-

preendedor como direito de 
afastamento pelo INSS, pre-
vidência social, direito a par-
ticipar de licitações, emissão 
de nota fiscal, auxílio-ma-
ternidade, abertura de conta 
bancária como pessoa jurídi-
ca e acesso a crédito no Banco 
do Povo. Para realizar a aber-
tura, o munícipe pode entrar 
em contato com a Sala do 
Empreendedor pelo telefone 
3544-9400 ou comparecer 
pessoalmente na rua Barão 
de Arary, 540, no Centro, para 
realizar o agendamento. O 
atendimento é das 9h às 16h. 
“Lembrando que tem uma 
lista de cópias de documen-
tos necessários como CPF, 
RG, título de eleitor, compro-
vante de endereço e o RC, que 
consta no carnê do IPTU”, dis-
se Marlene. O empreendedor 
também precisa ter cadastro 
no site do Governo Federal.

Em 2022, o Controle de En-
demias de Araras registrou 
2.940 casos de dengue, sendo 
2.927 autóctones e 13 impor-
tados. No mesmo período, 
foram 1.303 casos negativos 
e seis ainda aguardam resul-
tado. Além da doença, o mos-
quito Aedes Aegypti trans-
mite a zika e a chikungunya.

Nas duas primeiras sema-
nas de 2023 já são cinco casos 
negativos e dois aguardam 
resultado. “Nós iniciamos 
o levantamento de identi-
ficação larvária do Aedes 
Aegypti, que possibilita ava-
liar como está a infestação e 
identificar locais com maior 
quantidade do mosquito 
para, a partir daí, determinar 
ações de conscientização e 
de combate”, explica Luciana 
Bianco, coordenadora de En-
demias.

As equipes do setor conti-
nuam realizando visitas em 
ferros-velhos e borracharias, 
locais que costumam pro-
duzir grande quantidade de 
mosquitos adultos. “E assim 
que a chuva der uma trégua, 
nós vamos retomar as visi-
tas de rotina nos domicílios”, 
afirmou Luciana.

Além das visitas, as equi-
pes do Controle de Endemias 
realizam  atividades edu-
cativas,  panfletagem,  blo-
queios e nebulização.

em quase 50 jogos, sempre 
atuando em alto nível, inde-
pendente da categoria, e fa-
zendo pontos decisivos, além 
de ser a cestinha da equipe 
por diversas vezes. “Isso é re-
sultado de muita dedicação, 
especialmente nos arremes-
sos de três pontos”, diz.

Todos os períodos do dia 
Yas está na quadra da AAA. 
Treina arremessos de várias 
distâncias, séries de bande-
jas e diversas simulações de 
dribles. Não raro, conta com 
a companhia de seu pai e 
também ‘basqueteiro’, Sergio 
Sândalo, grande incentiva-
dor da filha e do esporte.

Aos 16 anos, Yas sonha em 
se tornar jogadora profissio-
nal e defender equipes com 
maior estrutura no basquete. 
“Vou seguindo o ritmo co-
mum a todos, treinando com 
dedicação, participando de 
campeonatos e seletivas até 
atingir o objetivo de um dia 
disputar o Paulista, o Brasi-
leiro e até as olimpíadas”, en-
fatiza.

(Com informações de 
Vanderlei Nascimento)

Rapidinhas do futebol

Fonte: globoesporte.globo.com

Contrato
Yuri Alberto é do Co-

rinthians agora de forma 
oficial. Nesta sexta-feira, 
apareceu no Boletim In-
formativo Diário da CBF a 
rescisão do contrato de em-
préstimo do centroavante 
para que, assim, esteja li-
vre para assinar o vínculo 
definitivo por cinco tem-
poradas. O atacante estava 
emprestado pelo Zenit, da 
Rússia, até 30 de junho.

O clube se aproveitou das 
dores no tornozelo do joga-
dor, que não estará à dispo-
sição de Fernando Lázaro 
para a estreia no Campeona-
to Paulista, neste domingo, 
contra o Red Bull Bragantino, 
fora de casa, para trocar os 
contratos do centroavante.

Encaminhado
Palmeiras e Nottingham 

Forest encaminharam a 
negociação pelo volante Da-
nilo. O jogador, já liberado 
pelo clube, viaja neste fim 
de semana à Inglaterra para 
realizar exames médicos e 
assinar o contrato.

O valor da venda do volan-
te é de cerca de 20 milhões 
de euros, aproximadamente 
R$ 110 milhões. Esse valor, 
porém, será pago de forma 
parcelada.

O Nottingham Forest vai 
pagar 10 milhões de euros 
(R$ 55 milhões) ao Palmeiras 
em 2023, mais oito milhões 
de euros (R$ 44 milhões) em 
2024 e termina com outros 
dois milhões de euros em 
2025 (R$ 11 milhões).

Homenagem
Em homenagem ao adeus 

do Rei Pelé, a Federação 
Paulista de Futebol (FPF) 
preparou uma série de 
ações durante as competi-
ções na temporada 2023.

A principal delas é a con-
fecção de um troféu estiliza-
do com uma coroa no topo 
ao campeão do Paulistão, 
celebrando a importância do 
estado de São Paulo na tra-
jetória do maior jogador de 
futebol de todos os tempos.

O troféu é considerado 
histórico, já que será cedi-
do ao campeão apenas nes-
ta edição do Campeonato 
Paulista. Todos os outros 
torneios organizados pela 
Federação também terão 
troféus especiais.

Reforços
O técnico Rogério Ceni 

afirmou que espera receber 
mais três reforços para esse 
começo de temporada. O 
São Paulo contratou seis no-
vos jogadores, mas outros 12 
saíram do elenco em refor-
mulação neste início de ano.

Ele também descartou 
a possibilidade de o clube 
contratar o meia-atacante 
Lucas Moura, que não irá 
renovar contrato com o Tot-
tenham no meio do ano, fim 
da temporada europeia.

Em entrevista coletiva 
no CT da Barra Funda, Ceni 
falou sobre o desejo de ter 
mais um lateral-esquerdo 
e dois atacantes, um de ve-
locidade e outro para ser re-
serva de Calleri.

Terça-feira (17/01)
São Bento x Santo André

Mirassol x Inter de Limeira

Quarta-feira (18/01)
São Bernardo x Red Bull Bragantino

Corinthians x Água Santa
Ituano x Portuguesa

Guarani x Santos

Quinta-feira (19/01)
Ferroviária x São Paulo
Botafogo x Palmeiras

Campeonato Paulista
Série A - Primeira Fase

2ª rodada

Tabela

Sábado (14/01)
Inter de Limeira x São Bernardo

Portuguesa x Botafogo
Santo André x Guarani

Santos x Mirassol
Palmeiras x São Bento

Domingo (15/01)
Água Santa x Ferroviária

Red Bull Bragantino x Corinthians
São Paulo x Ituano

1ª rodada

Faça sua parte!
Reserve alguns minutos 

do dia para organizar o seu 
quintal, retirando objetos 
que possam acumular água 
após as chuvas como garra-
fas, pneus, pratos de plantas 
e potes. Receba o agente de 
Endemias em sua casa, pois 
ele terá um olhar técnico 
para auxiliar na identificação 
de possíveis criadouros.

Caso apresente sintomas 
como febre, dor de cabeça, 
dor no corpo, dor atrás dos 
olhos, coceira, manchas no 
corpo, vômito, diarreia, pro-
cure o posto de saúde mais 
próximo de sua casa.

Outras informações po-
dem ser obtidas pelo telefo-
ne (19) 3132-0575 (Controle de 
Endemias).
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Maria Tereza Malvestiti Gaboli, 68 anos, viúva. 
Residia na rua Luiz Buzon, 74 - Jd. Itália. Faleceu na 
quinta-feira (12/01) e o sepultamento ocorreu no 
mesmo dia, às 15h, no Cemitério Municipal.

Agnaldo Thomaz, 51 anos, divorciado. Residia na rua 
2nd-Sarg. Assad Feres, 35 - Pq. Novo Mundo. Faleceu 
na quinta-feira (12/01) e o sepultamento ocorreu no 
mesmo dia, às 8h, no Cemitério Municipal.

Irineu Santo Fuzaro, 70 anos, solteiro. Residia na 
rua Hermenegildo Simioni, 584 - Jd. Itapuã. Faleceu 
na quarta-feira (11/01) e o sepultamento ocorreu na 
quinta-feira (12/01), às 14h, no Cemitério Municipal.

Cristhian Douglas Costa Gomes, 47 anos, casado. 
Residia na av. Pres. Costa e Silva, 503 - Narciso Gomes. 
Faleceu na quarta-feira (11/01) e o sepultamento ocorreu 
na quinta-feira (12/01), às 9h, no Cemitério Municipal.

Marcos Vinícius dos Santos, 30 anos, solteiro. Residia 
na rua João Morgado, 102 - Pq. das Árvores. Faleceu 
na quarta-feira (11/01) e o sepultamento ocorreu no 
mesmo dia, às 13h, no Cemitério Municipal.

Esmeraldo Alves Soares, 54 anos, solteiro. Residia na 
rua Armelindo Baghin, 249 - Pq. das Árvores. Faleceu 
na terça-feira (10/01) e o sepultamento ocorreu na 
quarta-feira (11/01), às 14h30, no Cemitério Municipal.

Nelson Luiz Dente, 73 anos, casado. Residia na av. 
Washington Luiz, 745 - Vila Michelin. Faleceu na terça-
feira (10/01) e o sepultamento ocorreu na quarta-feira 
(11/01), às 10h, no Cemitério Municipal.

Airton Birollo, 78 anos, casado. Residia na rua dos 
Buritis, 216 - Jd. Buzolin. Faleceu na segunda-feira 
(09/01) e o sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 
13h30, no Cemitério Municipal.

Cleide Maria Burger Chiarinotti, 70 anos, viúva. 
Residia na rua Júlio César Paes, 89 - Center Martini. 
Faleceu na segunda-feira (09/01) e o sepultamento 
ocorreu no mesmo dia, às 16h, no Cemitério Municipal.

Alaide Lino do Nascimento Sardinha, 67 anos, casada. 
Residia na rua Antônio Alves, 972 - Pq. Tiradentes. 
Faleceu no domingo (08/01) e o sepultamento ocorreu 
na segunda-feira (09/01), às 10h30, no Cemitério 
Municipal.

Isabel de Freitas Maria, 93 anos, viúva. Residia na 
av. Gov. Garcez, 22 - Belvedere. Faleceu no domingo 
(08/01) e o sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 
15h, no Cemitério Municipal.

Ismael da Conceição, 56 anos, casado. Residia na av. 
Pres. Costa e Silva, 121 - Narciso Gomes. Faleceu no 
domingo (08/01) e o sepultamento ocorreu no mesmo 
dia, às 10h, no Cemitério Municipal.

Dirce da Silva Meneguetti, 69 anos, viúva. Residia 
na rua Olavo Bilac, 94 - Belvedere. Faleceu no sábado 
(07/01) e o sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 
16h, no Cemitério Municipal.

Antônio Juvino dos Santos, 93 anos, solteiro. Residia 
na rua Francisco Baptista, 248 - Haise Maria. Faleceu 
no sábado (07/01) e o sepultamento ocorreu no mesmo 
dia, às 15h30, no Cemitério Municipal.

José Armindo Salomão, 85 anos, casado. Residia na 
av. Cap. Arthur dos Santos, 339 - Vila Bressan. Faleceu 
na sexta-feira (06/01) e o sepultamento ocorreu no 
sábado (07/01), às 15h, no Cemitério Municipal.

Mafalda da Silva, 73 anos, divorciada. Residia na rua 
Santa Catarina, 694 - Pq. Industrial. Faleceu na quinta-
feira (05/01) e o sepultamento ocorreu na sexta-feira 
(06/01), às 14h, no Cemitério Municipal.

Sebastião Moraes Filho (Cuca), 66 anos, casado. 
Residia na rua do Mecânico, 162 - José Ometto I. 
Faleceu na quinta-feira (05/01) e o sepultamento 
ocorreu na sexta-feira (06/01), às 9h, no Cemitério 
Municipal.

Nelson Antônio da Costa (Saci), 84 anos, divorciado. 
Residia na av. Carlos Zuchini, 640 - Jd. Alvorada. 
Faleceu na quinta-feira (05/01) e o sepultamento 
ocorreu no mesmo dia, às 16h, no Cemitério Municipal.

Cleto Ribeiro de Souza, 87 anos, casado. Residia na 
rua 4, 51 - Morro Grande. Faleceu na quarta-feira 
(04/01) e o sepultamento ocorreu na quinta-feira 
(05/01), às 10h30, no Cemitério Municipal.

Adalberto Tozatto, 58 anos, casado. Residia na rua 
da Constituição, 1351 - Vila Paulista. Faleceu na terça-
feira (03/01) e o sepultamento ocorreu na quarta-feira 
(04/01), às 16h, no Cemitério Municipal.

Ingrid Cristiane Graziele Paris, 28 anos, solteira. 
Residia na rua Alberto A. Amadeu, 201 - Jd. Santa Paula. 
Faleceu na terça-feira (03/01) e o sepultamento ocorreu 
na quarta-feira (04/01), às 15h, no Cemitério Municipal.

Ivanir Aparecida Torres, 59 anos, casada. Residia 
na av. Irineu Carrocci, 1339 - José Ometto II. Faleceu 
na terça-feira (03/01) e o sepultamento ocorreu na 
quarta-feira (04/01), às 10h, no Cemitério Municipal.

Valdemar Vieira da Cunha, 70 anos, casado. Residia 
na rua Augusto Ruegger, 393 - Pq. Santa Cândida. 
Faleceu na terça-feira (03/01) e o sepultamento 
ocorreu na quarta-feira (04/01), às 9h, no Cemitério 
Municipal.

Nivalda Sueli Ramos Minniti, 59 anos, casada. 
Residia na fazenda Santana - São Bento. Faleceu na 
segunda-feira (02/01) e o sepultamento ocorreu na 
terça-feira (03/01), às 9h30, no Cemitério Municipal.

Eliana da Silva Lucena, 45 anos, casada. Residia 
na rua Euzébio Cosmo, 44 - Pq. Tiradentes. Faleceu 
no domingo (01/01) e o sepultamento ocorreu na 
segunda-feira (02/01), às 16h, no Cemitério Municipal.

João José da Silva Nascimento, 56 anos, solteiro. Residia 
na rua Ivo Della Torre, 64 - Vila São Jorge. Faleceu no 
domingo (01/01) e o sepultamento ocorreu na segunda-
feira (02/01), às 10h, no Cemitério Municipal.

Arildo Botelho do Couto (Mineiro), 82 anos, casado. 
Residia na rua São José, 194 - Belvedere. Faleceu no 
domingo (01/01) e o sepultamento ocorreu no mesmo 
dia, às 16h, no Cemitério Municipal.

Adelson Rodrigues de Campos, 72 anos, divorciado. 
Residia na rua Americana, 180 - Jd. São João. Faleceu 
no domingo (01/01) e o sepultamento ocorreu no 
mesmo dia, às 15h, no Cemitério Municipal.

Letícia Ramos, 27 anos, solteira. Residia na rua dos 
Tapuias, 30 - Jd. Fátima. Faleceu no domingo (01/01) 
e o sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 14h30, no 
Cemitério Municipal.

Carlos Renato Dellatorre, 53 anos, casado. Residia na 
rua Maria P. M. Spatti, 94 - Jd. das Araras III. Faleceu 
no sábado (31/12/22) e o sepultamento ocorreu no 
domingo (01/01/23), às 16h, no Cemitério Pq. dos 
Eucaliptos.

Antônio Martoni, 84 anos, casado. Residia na rua 
José Dezotti, 530 - Haise Maria. Faleceu no sábado 
(31/12/22) e o sepultamento ocorreu no domingo 
(01/01/23), às 10h, no Cemitério Municipal.

Luiz José de Freitas, 60 anos, casado. Residia na rua 
Domingos Marcucci, 257 - Pq. Dom Pedro. Faleceu no 
sábado (31/12/22) e o sepultamento ocorreu no mesmo 
dia, às 14h, no Cemitério Municipal.

Maria Helena Martins Camilo, 65 anos, viúva. 
Residia na rua Írio D. Delbem, 1091 - José Ometto II. 
Faleceu no sábado (31/12/22) e o sepultamento ocorreu 
no mesmo dia, às 13h, no Cemitério Municipal.

Cleide Anna Ramos Maurício, 83 anos, viúva. Residia 
na rua Vitória Régia, 195 - Jd. Nova Olinda. Faleceu 
na sexta-feira (30/12) e o sepultamento ocorreu no 
mesmo dia, às 15h, no Cemitério Municipal.

Valdeilton Costa (Tinzão), 48 anos, divorciado. 
Residia na rua João Buzolin, 872 - Jd. Luiza Maria. 
Faleceu na quinta-feira (29/12) e o sepultamento 
ocorreu na sexta-feira (30/12), às 13h, no Cemitério 
Municipal.

Fany Fachini Simioni, 98 anos, viúva. Residia na rua 
Coghi, 19 - Belvedere. Faleceu na quinta-feira (29/12) 
e o sepultamento ocorreu na sexta-feira (30/12), às 
10h30, no Cemitério Municipal.

José Aparecido Martins, 73 anos, casado. Residia na 
rua Uirapuru, 125 - Narciso Gomes. Faleceu na quinta-
feira (29/12) e o sepultamento ocorreu no mesmo dia, 
às 15h, no Cemitério Municipal.

Odethe Pereira de Souza, 87 anos, viúva. Residia na 
rua Azulão, 33 - Narciso Gomes. Faleceu na quinta-
feira (29/12) e o sepultamento ocorreu no mesmo dia, 
às 10h30, no Cemitério Municipal.

Shirley Tereza de Camargo, 85 anos, solteira. Residia 
na rua Ângelo Pastorello, 137 - Jd. Fátima. Faleceu 
na terça-feira (27/12) e o sepultamento ocorreu na 
quarta-feira (28/12), às 14h, no Cemitério Municipal.

Rute do Nascimento, 70 anos, viúva. Residia na rua 
Írio D. Delbem, 1120 - José Ometto II. Faleceu na terça-
feira (27/12) e o sepultamento ocorreu na quarta-feira 
(28/12), às 13h, no Cemitério Municipal.

Paulo Roberto de Abreu, 63 anos, casado. Residia na 
rua Augusto Massucato - Milton Severino. Faleceu 
na terça-feira (27/12) e o sepultamento ocorreu na 
quarta-feira (28/12), às 10h, no Cemitério Municipal.

Tânia Thais Justino Mathias, 26 anos, solteira. 
Residia na rua Abondio Marchetti, 293 - José Ometto 
III. Faleceu na terça-feira (27/12) e o sepultamento 
ocorreu no mesmo dia, às 15h, no Cemitério Municipal.

Cláudia Conceição Rocha, 41 anos, solteira. Residia 
no sítio Águas Claras - Ibicatu (Leme/SP). Faleceu na 
segunda-feira (26/12) e o sepultamento ocorreu na 
terça-feira (27/12), às 10h, no Cemitério Municipal.

Maria José Lopes Zancheta, 81 anos, casada. Residia 
na rua Santa Catarina, 500 - Pq. Industrial. Faleceu 
na segunda-feira (26/12) e o sepultamento ocorreu na 
terça-feira (27/12), às 9h, no Cemitério Municipal.

Maria de Lourdes Inocêncio, 63 anos, solteira. 
Residia na av. Pres. Costa e Silva, 121 - Narciso Gomes. 
Faleceu na segunda-feira (26/12) e o sepultamento 
ocorreu na terça-feira (27/12), às 8h30, no Cemitério 
Municipal.

Leonor Rebelatto Arnaldo, 87 anos, viúva. Residia 
na rua Vicente F. Santos, 190 - Jd. Cândida. Faleceu na 
segunda-feira (26/12) e o sepultamento ocorreu no 
mesmo dia, às 14h, no Cemitério Municipal.

Uilson Carlos de Souza, 61 anos, solteiro. Residia no 
ass. Nova Esperança - Zona Rural. Faleceu no domingo 
(25/12) e o sepultamento ocorreu na segunda-feira 
(26/12), às 13h, no Cemitério Municipal.

Maria Aparecida Miler Sereia, 80 anos, viúva. 
Residia na rua Alcides D’iseppi, 449 - Pq. Tiradentes. 
Faleceu no domingo (25/12) e o sepultamento ocorreu 
no mesmo dia, às 16h, no Cemitério Municipal.

José Waldomiro Crepisky, 84 anos, divorciado. 
Residia na rua Emílio Pastorello, 09 - Jd. Rollo. Faleceu 
no sábado (24/12) e o sepultamento ocorreu no mesmo 
dia, às 16h, no Cemitério Municipal.

Lúcia Gomes de Paula, 80 anos, casada. Residia na 
rua Marconi, 145 - Bom Jesus. Faleceu no sábado 
(24/12) e o sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 
15h, no Cemitério Municipal.

Ivani Kasten, 59 anos, solteira. Residia na rua Sen. 
Lacerda Franco, 103 - Centro. Faleceu na sexta-feira 
(23/12) e o sepultamento ocorreu no sábado (24/12), às 
14h, no Cemitério Municipal.

Aparecida Duarte de Oliveira, 89 anos, viúva. Residia 
na rua Visconde do Rio Branco, 719 - Centro. Faleceu 
na sexta-feira (23/12) e o sepultamento ocorreu no 
sábado (24/12), às 13h, no Cemitério Municipal.

Walter Alves de Oliveira, 62 anos, solteiro. Residia 
na rua Minas Gerais, 484 - Pq. Industrial. Faleceu 
na sexta-feira (23/12) e o sepultamento ocorreu no 
sábado (24/12), às 11h, no Cemitério Municipal.

Graziella Pesce, 62 anos, divorciada. Residia na rua 
Paul Harris, 200 - Jd. Anhanguera. Faleceu na sexta-
feira (23/12) e o sepultamento ocorreu no sábado 
(24/12), às 10h, no Cemitério Municipal.

Paulo César Francatto, 75 anos, viúvo. Residia na rua 
Júlio Mesquita, 1096 - Centro. Faleceu na sexta-feira 
(23/12) e o sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 
16h30, no Cemitério Pq. dos Eucaliptos.

Antônio Carlos Medeiros, 70 anos, viúvo. Residia na 
rua Sylvio Corghi, 198 - Heitor Villa Lobos. Faleceu 
na sexta-feira (23/12) e o sepultamento ocorreu no 
mesmo dia, às 15h, 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.

Falecimentos

EXTRAVIO
A empresa

MILIONÁRIOS PARTICIPAÇÕES EIRELI,
CNPJ 18.805.550/0001-43, comunica para os 
devidos fins fiscais e legais que encontra-se 

extraviado seu Alvará Municipal.

EXTRAVIO
A empresa

A & K FERREIRA LTDA,
CNPJ 28.740.456/0001-07, comunica para os 
devidos fins fiscais e legais que encontra-se 

extraviado seu Alvará Municipal.

rigolonleiloes.com.br
0800 707 9339

LEILÃO DE IMÓVEIS EM ARARAS/SP
LOT. RES. JARDIM BOSQUE DOS IPÊS 

Edificação com 140m², terreno de 200m²,

Rua 01. Inicial R$ 289.153,00

Terreno com 200m², c/ benfeitorias

inacabada de 120m², Rua 05.
Inicial R$ 145.359,00

Terreno com 225m², Rua 08.

Inicial R$ 113.767,00

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES RURAIS
DO ASSENTAMENTO DE ARARAS E REGIÃO

CNPJ 22.357.000/0001-86
Assentamento Araras I - LOTE 5 - ARARAS/SP - CEP 13.607-700

Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Pelo Presente Edital, ficam convocados todos seus Cooperados da COOPERATIVA DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES RURAIS DO ASSENTAMENTO DE ARARAS E REGIÃO, a 
comparecer à Assembleia Geral Ordinária que será realizada em sua sede social, sito a Estrada 
Rural dos Manacás, Lote 5, Assentamento Araras I, nesta cidade de Araras, Estados de São Paulo, a 
ser realizado a 1ª chamada, às 14h00 horas do dia 25 de novembro 2022, em primeira convocação 
com fim de apreciar, discutir e votar as seguintes ORDENS DO DIA:

I -) Eleição do Conselho Administrativo

II -) Eleição do Conselho Fiscal

JOSE SILVIO GUIDA
Presidente

  

UNIMED ANHANGUERA - Cooperativa de Trabalho Médico 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

37ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Pelo presente Edital, ficam convocados os 205 (duzentos e cinco) Médicos Cooperados da Unimed Anhanguera - 
Cooperativa de Trabalho Médico, em condições de votar, a comparecer a 37ª Assembleia Geral Ordinária na Sede 
Administrativa da Unimed, que se realizará na modalidade presencial, em observância ao artigo 43-A da Lei nº 
5.764/71 e à Instrução Normativa nº 81 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), admitindo-
se o formato digital única e exclusivamente para a “votação à distância” no item da eleição do Conselho Fiscal e 
Conselho Técnico que consta na Ordem do Dia.    
 
Sobre a votação à distância para eleição dos membros do Conselho Fiscal e Conselho Técnico: 
 
A assembleia digital ocorrerá no dia 15 (quinze) de fevereiro de 2023, única e exclusivamente para o exercício do 
voto à distância na eleição dos membros do Conselho Fiscal, para a gestão 2023/2024, e dos membros do 
Conselho Técnico, para a gestão 2023/2026, constante no item nº 1 da Ordem do Dia.   
A votação se dará das 16h às 18h, por meio eletrônico, através do link http://soms.unimedararas.com.br/eleicao/, 
que será disponibilizado apenas no período estabelecido. 
Todas as orientações e informações para a votação à distância serão divulgadas aos cooperados via Unicoop e 
poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Tecnologia da Informação, a partir do dia 09/02/2023, pelo 
telefone (19) 3543-5300. Será prestado suporte técnico durante a votação para o Conselho Fiscal e Conselho 
Técnico, pelo Departamento de TI, que estará à disposição para auxílio daqueles que, eventualmente, tiverem 
dificuldades, por meio do telefone (19) 3543-5300. 
 
Sobre a votação presencial para eleição dos membros do Conselho de Administração: 
 
As urnas para a votação prevista no item nº 2 da Ordem do Dia estarão situadas na praça Martinico Prado nº 71, 
na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, das 18h às 20h, no dia 15 (quinze) de fevereiro de 2023. 
O processo de votação se encerrará pontualmente às 20h, sendo, neste ato, lacradas as urnas e encaminhadas 
para o processo de apuração dos votos na Sede da Cooperativa, sito na praça Martinico Prado nº 71, na Cidade 
de Araras, Estado de São Paulo. 
A apuração da votação ocorrerá durante a realização da Assembleia Geral Ordinária, assim como a proclamação 
do resultado final da eleição, com a identificação dos eleitos. 
Os itens 3, 4, 5, 6 e 7 da Ordem do Dia terão início às 20h. 
 
Da assembleia presencial quanto aos demais itens da Ordem do Dia (local e convocações): 
 
A assembleia presencial ocorrerá na sede da Cooperativa, localizada na Praça Martinico Prado nº 71, na Cidade 
de Araras, Estado de São Paulo, no dia 15 (quinze) de fevereiro de 2023, às 18h, em primeira convocação, com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos Cooperados; às 19h, em segunda convocação, com a presença da metade mais 
01 (um) dos Cooperados e às 20h, em terceira convocação, com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados, 
para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte  
 

ORDEM DO DIA: 
 
1 - Eleição (apuração da votação e proclamação do resultado) dos membros do Conselho Fiscal para a gestão 

fevereiro/2023 a março/2024 e do Conselho Técnico para a gestão fevereiro/2023 a março/2026, em 
conformidade com o Estatuto Social e Regimento Interno da Cooperativa e legislação vigente (votação das 16h 
às 18h). 

2 - Eleição (apuração da votação e proclamação do resultado) dos membros do Conselho de Administração para a 
gestão fevereiro/2023 a março/2026, em conformidade com o Estatuto Social e Regimento Interno da 
Cooperativa e legislação vigente (votação das 18h às 20h). 

3 - Prestação de contas do exercício anterior, compreendendo: 
3.1 - Relatório de Gestão do Conselho de Administração; 
3.2 - Balanço Patrimonial apurado em 31 de dezembro de 2022; 
3.3 - Demonstrativo da Conta das Sobras ou Perdas e parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria 

Independente. 
4 - Fixação de juros incidentes sobre o Capital Social integralizado se forem apuradas Sobras no final do exercício 

social. 
5 - Dar destino às Sobras ou rateio das Perdas do exercício de 2022, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas 

para os Fundos Obrigatórios. 
6 - Fixação do valor da produção especial dos membros da Diretoria Executiva e das cédulas de presença dos 

membros dos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal. 
7 - Deliberação sobre Planos de Trabalho elaborados pelo Conselho de Administração. 
 
Araras, 14 de janeiro de 2023. 
 
Dr MARCELO TORRENTE SILVA 
Diretor Presidente 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
GEMA – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARARAS

CNPJ: 44.699.478/0001-27

Ficam convocados os associados a participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada 
no dia 18/01/2023 em sua sede, localizada na rua dos Coroados, 297, nesta cidade de 
Araras/SP, às 18 horas em primeira chamada, ou meia hora após em segunda chamada, em 
conformidade com o Estatuto Social vigente, para tratar da seguinte ordem do dia:

1) Eleição do Conselho Deliberativo pelo prazo de 3 (três)anos

Araras 14 de janeiro de 2023

Airton Benedito Sabino de Pádua
Presidente Executivo



Bom dia, esportistas!
Algumas das grandes jornadas do futebol 

de Araras - Capítulo I
mático e recebeu um público 
sensacional. Ao final dos 90 
minutos, o placar foi de 0 a 
0 e, antes da prorrogação, os 
jogadores do Comercial FC 
foram para o vestiário para 
descanso, enquanto os jo-
gadores da AAA ficaram no 
gramado batendo bola. Mo-
ral da história: a Associação 
venceu por 3 a O, numa deci-
são tipo Copa do Mundo.

Com esse resultado o timão 
grená conquistou o tetra-
campeonato amador da cida-
de, já passados 77 anos. Para 
matar um pouco da saudade 
da velha guarda, eis os cam-
peões: Cláudio, Tito, Chiquito, 
Plácido, Changai, Paúra, Di-
nho, Irineu, Eugênio e Lélio. 
Infelizmente, todos eles já 
partiram desse mundo.

Essas três partidas, numa 
melhor de três pontos, até 
nos dias de hoje está grava-
da no coração dos torcedo-
res ararenses. Foi, sem dúvi-
da alguma, um dos grandes 
momentos da história do 
futebol de Araras.

Obs.: Participaram de Re-
miniscências Esportivas, 
pela Rádio Centenário, Tito 
Torrezan em 23 de dezem-
bro de 1970, Paúra em 3 de 
fevereiro de 1971 e Irineu 
em 27 de fevereiro de 1977. 
Lélio foi homenageado nes-
ta coluna em 2 de fevereiro 
de 2006 e Changai em 29 de 
maio de 1999.

Walter Gambini é cronista
esportivo e colaborador

do Opinião Jornal

Antigamente, antes do iní-
cio das irradiações esportivas 
pela Rádio Centenário de Ara-
ras, tínhamos um programa 
intitulado “As grandes jorna-
das esportivas do futebol de 
Araras”, que foi apresentado 
por brilhantes locutores: Dir-
ceu Ferreira da Silva, depois 
J. Ray e mais tarde Luiz Vitor 
de Souza. O programa, para 
prender a atenção dos ouvin-
tes, era uma mistura criativa 
de entrevistas, comentários, 
reprises de gols e principais 
lances. Tudo o que era aceito 
pelos ouvintes daquela época.

Recordar é viver! - Entre os 
grandes momentos maravi-
lhosos da história do futebol 
ararense, vou tentar reviver 
algumas partidas realiza-
das dentro do palco espor-
tivo. Sem dúvida, o futebol 
de Araras teve memoráveis 
jornadas esportivas que en-
riqueceram o patrimônio 
cultural e esportivo da cida-
de e que ficaram gravadas 
no coração dos dirigentes, 
jogadores e, principalmente, 
dos apaixonados torcedores. 
Entretanto, não vou citar to-
das as partidas memoráveis, 
porque a tarefa seria im-
possível. Cada jogo teve sua 
história e o espaço não seria 
suficiente para registro de 
todos os capítulos.

Mas sempre tem aquela 
partida mais emocionante... 
aquela decisão... aquela atra-
ção... aquela visita inesquecí-
vel que recebemos e que ja-
mais é esquecida do registro 
de memórias esportivas de 
Araras. Embora os tempos 
sejam outros, foi um passa-
do gostoso para ser revivido 
em Reminiscências Esporti-
vas. Acompanhe conosco al-
guns capítulos e veja se você 
está de acordo.

1932 - Já passados 90 anos, 
por iniciativa do Conde Cres-
pi, tivemos no estádio São 
Joaquim (hoje, Associação 
Atlética Ararense) sensacio-
nal espetáculo de futebol. 
Foi uma partida amistosa e 
beneficente, cuja renda foi 
em benefício da Santa Casa 
local. Naquela oportunidade, 
o Operário FC recebeu a visi-
ta do CA Juventus, o avinha-
do da capital. O espetáculo 
agradou ao público presente 
e o placar final foi de 1 a 1. 
Segundo as pessoas da épo-
ca, o goleiro Vico Lagazzi, do 
Operário, foi considerado a 
maior figura dentro do gra-
mado, praticando defesas 
monumentais.

Sem dúvida um dos maio-
res espetáculos futebolísti-
cos que tínhamos na região 
era o derby ararense entre a 
Associação Atlética Ararense 
e Comercial FC. Muita gente 
vinha de fora só para assistir 
a esses encontros, que sacu-
diam as arquibancadas e ar-
rebentavam os corações dos 
torcedores. Tivemos parti-
das sensacionais, memorá-
veis, que nem o tempo con-
seguiu apagar da memória, 
principalmente os das déca-
das de 40 e 50.

Em 1945, acontecia um dos 
maiores espetáculos futebo-
lísticos da cidade. Frente a 
frente, os dois rivais. Dois gi-
gantes decidindo o título de 
campeão em melhor de três 
pontos. Comercial FC e Asso-
ciação Atlética Ararense. No 
primeiro embate, travado 
no estádio Joel Fachini, o pla-
car foi de 2 a 2. No segundo 
encontro, jogado no estádio 
São Joaquim, novo empate, 
agora por 1 a 1. O último e de-
cisivo encontro, de volta ao 
estádio Joel Fachini, foi dra-
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Trágicas ou Jocosas?
Mara Figueiredo - marafig@linkway.com.br

A colunista 
está de férias

e a coluna 
retorna 

normalmente 
em fevereiro.

Carolina Dieckmann fará a Lumiar em “Vai na Fé”

Silvio Santos

Manoella Mello

Apresentações a partir do 
dia 9 de março no Teatro 
Santander, em São Paulo. A 
direção geral será de John 
Stefaniuk, diretor associado 
de “The Lion King” em vários 
países, e da temporada brasi-
leira em 2013-2014.

Pior hora
A CNN Brasil, devido à rees-

truturação em curso, abriu 
mão de dezenas de profissio-
nais. Que, claro, estão fazen-
do muita falta, especialmen-
te neste momento em que 
Brasília “está pegando fogo” 
– rendendo assuntos diaria-
mente. Tem um pessoal “se 
virando nos 30”.

Mundo bom
É bom ver todo esse mo-

vimento de solidariedade 
em torno da Preta Gil. Gente 
boa demais, ela merece todo 
esse apoio e, com certeza, vai 
muito forte virar esse jogo.

No particular
Ainda sem ter nada apro-

vado ou antes de passar pela 
palavra final do ano, a dire-
ção do SBT tem trabalhado 
com disposição no desenvol-
vimento de novos conteúdos. 
Alguns ainda no papel, mas 
outros já ganhando forma, 
na esperança de muito em 
breve poderem ser incluídos 
na grade de programação.

Meio campo (1)
Um dos maiores proble-

mas do SBT, desde sempre, 
foi a falta de bom interme-
diário entre o dono e a di-
reção da casa. Silvio Santos 
quase nunca fala com nin-
guém. No máximo um ou 
dois assessores, que apenas 
distribuem as suas ordens e 
decisões. É só “sim senhor, 
não senhor” e olhe lá.

Meio campo (2)
Lá no começo quem sem-

pre fez muito bem essa inter-
mediação foi Luciano Callega-
ri. Falava na orelha do nosso 
herói. Guilherme Stoliar tam-
bém. Hoje, rigorosamente, 
ninguém. A falta de um bom 
interlocutor, alguém que pos-
sa dialogar abertamente com 
as duas partes, veio a se tor-
nar um dos principais entra-
ves do cotidiano do SBT. Um 
atraso de vida.

Acertar horário das
sete é o próximo
desafio da Globo
A produção de uma novela 

está sempre cercada de mil 
detalhes e desafios. Muito 
antes de entrar no ar, são 
vários os esforços para que 
possa seduzir o público e al-
cançar os objetivos previstos. 
Escolha de roteiro, autor ti-
tular, colaboradores, direção, 
elenco...

Tudo precisa funcionar 
com absoluta sincronia, en-
tre tantos fatores, porque o 
custo-capítulo não admite 
erros. Daí sempre a enorme 
atenção e cuidados na esco-
lha da trama e dos profissio-
nais que irão conduzi-la. Isso 
é certeza de sucesso? Claro 
que não!

A Globo, ao optar por “Cara 
e Coragem”, montou um 
time respeitável de estrelas 
liderado por Paolla Olivei-
ra e Taís Araújo. Mas no ar, 
o que se viu, foi uma nove-
la “assim assim”, encerrada 
ontem e que só deixará no 
público presente uma “vaga 
lembrança”.

Tudo que a direção da Glo-
bo espera não acontecer com 
“Vai na Fé”, de Rosane Svart-
man, a estreia desta próxima 
segunda-feira. A expectativa 
é que, além de satisfatórios 
números de audiência, tam-
bém possa repercutir na mí-
dia e virar assunto, algo que, 
em momento nenhum, a sua 
antecessora conseguiu. Che-
ga com a proposta de contar 
histórias de pessoas que não 
esmorecem diante das difi-
culdades da vida, pois acredi-
tam que, no final, tudo vai dar 
certo e que mesmo diante dos 
perrengues do dia a dia, apos-
tam na certeza de que o ama-
nhã será outro dia. O elenco 
reúne Elisa Lucinda, Renata 
Sorrah, Zé Carlos Machado, 
Emilio Dantas, Claudia Oha-
na, Sheron Menezzes, Caro-
lina Dieckmann, José Loreto, 
Leticia Salles, Mel Maia, entre 
muitos outros. 

TV Tudo
Particularidade
Uma característica das 

produções bíblicas da Record 
é abrir espaço para novos va-
lores, promover lançamen-
tos. Esse trabalho se ampliou 
de forma bem importante a 
partir de “Gênesis” e tem se-
quência na série “Reis”.

Nada diferente
Assim como foi em todos 

os episódios até agora exibi-
dos e os outros que oportu-
namente irão estrear, “Reis” 
continuará com essa marca. 
O telespectador também vai 
encontrar muitos rostos ain-
da desconhecidos na sexta 
e sétima temporadas, já em 
gravação.

De volta
Tiago Barbosa, Marcelo 

Médici, Cleto Baccic, Diva 
Menner, Nayara Venancio 
e Dante Paccola se juntam 
a Fabi Bang e Myra Ruiz no 
elenco do musical “Wicked”. 

Comercial
Band fechou com a Brahma 

o patrocínio dos desfiles das 
escolas de samba do Grupo 
B de São Paulo. Outras pos-
síveis marcas de apoio estão 
sendo prospectadas. Ainda 
não foi escalada a equipe de 
transmissão.

Futebol
Como ainda não existe a 

tabela e a fase preliminar 
não terá a participação de 
nenhum brasileiro, o SBT 
vai ter que esperar o sorteio, 
para saber quando iniciará 
as transmissões do Sul-Ame-
ricano. Antes já terá a Cham-
pions: 14 de fevereiro, PSG e 
Bayern.

Bate-Rebate
· “Relacionamento de apa-

rência: Sofrimento no priva-
do e felicidade em público” é 
o tema do “The Love School”, 
neste sábado, 12h, na Record. 
Apresentação de Renato e 
Cristiane Cardoso.

· “São Paulo”, com Regina 
Braga, será apresentado no 
Teatro SESC Santo André, do 
dia 20 deste mês até 11 de fe-
vereiro. A direção é de Isabel 
Teixeira.

· A Filmicca disponibilizou 
desde ontem a 13ª Edição do 
My French Film Festival, o 
maior festival online de ci-
nema francês do mundo, 
gratuitamente, para seus 
assinantes. No total serão 
exibidos 23 filmes até 13 de 
fevereiro.

· Neste sábado, tem mais 
campeonato carioca na Band: 
Resende e Fluminense, 16h, 
com Roby Porto, Washington 
e Carlos Alberto. Diante disso, 
mudanças na programação: 
“Brasil Urgente” vai começar 
mais tarde. E amanhã, só que 
às 18h, será a vez de Flamen-
go e Portuguesa...

· As transmissões do cario-
ca na Band serão sempre as 
terças, quintas, sábados e do-
mingos, em dias e horários 
que não irão se conflitar com 
o Paulistão 2023 na Record.

C´est fini
Até chegou a existir uma 

certa especulação, mas a di-
reção da Globo já tem deci-
dido que, no que diz respei-
to à grade das suas manhãs, 
tudo continuará exatamente 
do jeito que está também ao 
longo deste 2023. Ninguém 
vai mexer no “Encontro” e 
nem no “Mais Você”. Ponto 
final.

Ficamos assim.
Mas semana que vem 

tem mais. Tchau!

Divulgação

não registrou a aposta.
Os números do grupo 

dos bombeiros foram sor-
teados na quina na Mega 
da Virada do dia 31/12. Mas 
ninguém levou o prêmio.

A confusão envolve pelo 
menos 90 bombeiros do 
Paraná de Cascavel. 

A quina fez 85 premia-
dos no Paraná, cada um 
levou R$ 45.438,78. Desde 
o fim de semana, os bom-
beiros de Cascavel pensa-
vam que poderiam contar 
com o dinheiro, mas des-
cobriram que o colega na 
verdade não tinha feito a 
aposta.

SORTE NO JOGO

Geraldo Pereira é empresário no ramo 
lotérico e escreve sua coluna semanal 

falando sobre loterias

POR POUCO
Estas histórias contam a 

decepção de pessoas que 
neste momento poderiam 
estar milionárias, mas, por 
algum detalhe, ficaram na 
frustração:

NEGOU DUAS VEZES
“Começaram a me ofe-

recer e no sábado eu só ti-
nha R$ 260 no bolso. Fiquei 
com pena de ficar só com 
R$ 10. Às quatro da tarde, 
antes de fechar a lotérica, 
ela (a vendedora) voltou a 
me oferecer porque ainda 
tinha uma cota, e eu não 
comprei. Então, quer dizer, 
a sorte passou nas minhas 
mãos e já começaram a 
pegar no meu pé”, disse o 
empresário na manhã de 
segunda-feira (02/01).

Além dos vencedores da 
pequena cidade de 11 mil 
habitantes, o quase-milio-
nário também se tornou 
assunto no litoral norte 
gaúcho. Ao longo do con-
curso, Bira chegou a gastar 

mais de R$ 300 em apostas 
pequenas, mas ficou receo-
so de investir todo o mon-
tante do bolão em uma 
única cartela.

MENINO PÉ-QUENTE
Ele tem apenas 10 anos, é 

morador da cidade de Ca-
fezais (PB) e por pouco não 
esteve entre os milionários 
do prêmio da Mega da Vira-
da sorteado na noite de sá-
bado (31/12), em São Paulo.

O garoto riscou alguns 
números para passar o 
tempo. No entanto, a mãe 
da criança, Linda Inês, aca-
bou não fazendo os jogos 
do garoto e, após o resulta-
do, se chocou com a chance 
perdida.

BOMBEIROS 
O sonho de ficar milioná-

rio com os altos prêmios da 
Mega-Sena já acabou em 
muita discórdia. Isso por-
que o servidor pegou o di-
nheiro de colegas da corpo-
ração para um bolão, mas 
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“A única forma de chegar ao impossível 
é acreditar que é possível”.

Lewis Carroll

Dias de posses

Acontece

Ponto de vista e mensagens para Araras
O advogado e ex-vereador 

Breno Zanoni Cortella este-
ve em Brasília no começo 
do ano para acompanhar as 
posses dos novos dirigentes 
do país, além dos ministros. 
Ao Opinião, ele disse: “o pre-
sidente Lula e o vice-presi-
dente Alckmin chegaram 
aos cargos por meio de uma 
frente ampla eleitoral em 
defesa da democracia. Se 
inaugurou uma nova fase 
da história do Brasil. O clima 
no dia da posse e nos dias se-
guintes era de muita alegria 
e emoção. Ainda assim, pelo 
ocorrido no domingo (8) ve-
mos que a democracia ainda 
está em risco quando vân-
dalos e criminosos atacaram 
Brasília. No entanto, vemos 
que existe um governo fede-
ral que está ativo em defesa 
da Constituição Federal e da 
vontade soberana do povo 
brasileiro. Espero que esse 
período crítico seja superado 
e os problemas reais do Bra-
sil sejam enfrentados como a 
fome, o desemprego e as de-
sigualdades”.

Cerca de 50 ararenses, entre filiados ao PT, militantes e 
simpatizantes, foram em Brasília para acompanhar de perto 
a posse do presidente Lula e de seu vice, o pessebista Geraldo 

Alckmin. Saíram de Araras dia 31 de dezembro e enfrentaram 
quase 15 horas de viagem para assistir solenidades e 

atividades que somaram mais de 20 horas ininterruptas

O presidente da Fequimfar (Federação dos Trabalhadores 
nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado 
de São Paulo), Sergio Luiz Leite, Geraldo Alckmin e 

Miguel Torres, este presidente da Força Sindical.Os dois 
sindicalistas estiveram na cerimônia de posse do vice-

presidente da República, Alckmin, no cargo de ministro 
do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O 
evento teve a participação do presidente da República, 

Luiz Inácio Lula da Silva. Alckmin é detentor do título de 
Cidadão Ararense desde 7 de janeiro de 2006

Modelo ararense, Márcio Ricardo Junior, mais conhecido 
como Márcio Tng, é destaque nos mais disputados 

concursos de beleza. Ganhador do certame nacional, ele 
disputará o Mister Tourism World nas Filipinas de 27 

de janeiro a 5 de fevereiro. Serão 32 países em busca da 
vitória do cobiçado título em passarelas asiáticas. Para 

saber mais sobre sua promissora carreira é só acessar seu 
Instagram, que é @marciotng_oficial

Além de secretário 
municipal de 

Saúde, Alex Rogério 
Zaniboni também 

é presidente do 
Sayão Futebol 

Clube, uma das 
agremiações 

mais tradicionais 
e benquistas da 

cidade. Afinal, 
são 60 anos, 

completados 
dia 7 de janeiro, 

repletos da determinação e alegria de seus dirigentes para 
proporcionar o melhor a seus associados e frequentadores

Com 
mestrado pela 
Faculdade de 
Odontologia 
de Piracicaba 
da 
Universidade 
Estadual de 
Campinas - 
FOP/Unicamp, 
Carolina 
Meneghin 
Barbosa vem 
se destacando 
na área de 
saúde e beleza 

com seu comprometimento e dedicação à profissão

Breno Cortella com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, 
Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho.“Nos encontramos 
no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) na cerimônia de posse do ministro da Fazenda, 
Fernando Haddad. O vice-presidente rememorou com apreço seu carinho por Araras. E 

contou aos presentes que o conterrâneo pindamonhangabense João Pedro Cardoso foi o 
criador da Festa das Árvores em Araras. A que eu complementei, em 1902! Lembrando o 

centenário em 2002, o que ele confirmou com alegria quando participou dessa celebração”, 
contou Breno. Na sequência, com o deputado federal reeleito Arlindo Chinaglia. “Amigo 

de Araras, que sempre tem destinado recursos e apoio à cidade, Chinaglia acompanhou a 
posse do presidente e ministros. E mandou um abraço a todos os ararenses”, detalhou o 

advogado. Por último, o ex-vereador de Araras (à direita) com o deputado federal reeleito 
Paulo Teixeira, que licenciou-se do mandato na Câmara dos Deputados para assumir o 
cargo de ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ao tomar posse, 
Teixeira enfatizou questões ligadas à segurança alimentar e erradicação da fome. “Um 

amigo de Araras, que agradeceu os votos na cidade e mandou um abraço a todos, em 
especial ao ex-prefeito dr. Nelson Dimas Brambilla”, afirmou Breno

A imagem mostra a ararense 
Tais Maciel e o vice-presidente 

da República, Geraldo Alckmin, 
na transmissão de cargo do 

ministro da Fazenda, Fernando 
Haddad, em Brasília, dia 2 de 

janeiro. Dirigente nacional do 
Partido dos Trabalhadores, Tais 

foi convidada a acompanhar a 
posse do presidente Lula e de 
Alckmin, em 1º de janeiro no 

Palácio do Planalto. Depois do 
discurso de Lula no Parlatório 

e da posse dos ministros, Tais e 
os demais convidados seguiram 
para o Palácio do Itamaraty para recepção oferecida pelo 

presidente e pela primeira-dama Rosângela da Silva


