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CAS debate obrigatoriedade da oferta de
medicamentos de alto custo pelo SUS
A SENADORA MARA GABRILLI (PSDB-SP) PROPÔS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

CGU lança concurso de
fotografia “Cidadania
em Foco”

C
M
Y
K

A Controladoria-Geral da União (CGU) lançou, na terça-feira (14),
o concurso nacional de
fotografia “Cidadania
em Foco”, coordenado
pela Ouvidoria-Geral
da União (OGU). A iniciativa visa fomentar a
participação social por
meio de registros foto-

gráficos que ilustrem
cenas e situações sobre
os temas: gestão pública, ética, controle social
e cidadania. As inscrições serão gratuitas e
estarão disponíveis no
site da OGU, entre os
dias 04 de junho e 04 de
outubro de 2019.
NESTA EDIÇÃO

Daae comemora 50 anos
com apresentações no
dia 02 de junho
O Daae completará
cinco décadas de criação e está preparando
uma série de atividades
em comemoração a
essa data. Para celebrar
junto à comunidade, a
autarquia fará uma
grande festa, no dia 02
de junho, a partir das
19h, na praça do Daae.

Estão programadas
apresentações com a
Banda do Senai, Núcleo
de Dança Contemporânea da Escola Municipal de Dança “Iracema
Nogueira” e projeção
de mapping. O evento
é gratuito e aberto ao
público.
NESTA EDIÇÃO

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) promove na terça-feira (21)
audiência pública interativa para debater o

fornecimento de medicamentos de alto custo
pelo poder público. O
início do debate, que
contará com o serviço

de Língua Brasileira de
Sinais (Libras), está
marcado para as 14h,
na sala 9 da ala Alexandre Costa. A iniciativa é

Choro das Águas: blues, contação
de histórias e artesanato amanhã
O Choro das Águas
deste domingo, 19 de
maio, apresenta uma
programação com música, contação de histórias e artesanado, a partir das 16 horas, na Pra-

ça do Daae – Fonte Luminosa. O músico Márcio Rocha e a arte educadora Nerita Pio agitam as atividades culturais do evento realizado
pela Prefeitura de Ara-

raquara, por meio da
Secretaria Municipal da
Cultura e Fundart. A
programação é gratuita e conta também com
Feira de Artesanato.
NESTA EDIÇÃO

Vias do Parque das Laranjeiras
precisam de melhorias

Domingo (19): Mínimo
Coletivo apresenta “YIN”
no Teatro Wallace Leal
YIN
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mo Coletivo, que propõe investigar algumas
possibilidades do que
seria o essencialmente
expressivo na linguagem da dança, partindo de pesquisas sobre o
minimalismo enquanto
movimento artístico,
social e filosófico.
NESTA EDIÇÃO

Exames e
hábitos
saudáveis
auxiliam no
tratamento da
fibromialgia
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Doença é crônica e
ainda não tem cura,
mas especialista explica
como é possível evitar
que problema prejudique qualidade de vida
O Dia Mundial da Fibromialgia, celebrado
neste último domingo
(12), objetiva alertar
para o diagnóstico que
atinge milhares de pessoas em todo o mundo.
A doença crônica é caracterizada por causar
dores por todo o corpo,
além de fadiga, alterações no sono e no humor, distúrbios cognitivos, entre outros sintomas que, quando não
tratados, podem prejudicar a qualidade de
vida dos pacientes.
NESTA EDIÇÃO

Venda de
bebidas
alcoólicas em
estádios é
aprovada em
comissão

Apresentação gratuita tem início às 18 horas e traz
pesquisa sobre o minimalismo

No dia 19 de maio, o
Mínimo Coletivo estará
em Araraquara para a
apresentação do espetáculo de dança contemporânea “YIN” no Teatro Wallace Leal, às 18h,
com entrada gratuita.
“YIN” faz parte do
trabalho de pesquisa
desenvolvido no Míni-

da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP).
Foram convidados
para a audiência a procuradora Luciana Loureiro Oliveira; o presidente da Associação
Nacional de Defensoras
e Defensores Públicos,
Pedro Paulo Coelho; o
presidente da Associação Carioca de Assistência à Mucoviscidose,
Cristiano Silveira; a
vice-presidente da Associação Brasileira de Paramiloidose, Silvia Matheus; a presidente da
Aliança Distrofia Brasil,
Karina Hamada; e um
representante do Ministério da Saúde.
NESTA EDIÇÃO

Vários pedidos de
moradores do Parque
das Laranjeiras chegaram ao gabinete do vereador Roger Mendes
(Progressistas) para
melhorias das vias do
referido bairro, como o
recapeamento da Ave-

nida João Soares de Arruda, em toda extensão,
e da Rua Antenor Borba, nos dois sentidos de
direção e em toda extensão, pois os trechos
citados se encontram
muito danificados, inclusive um deles com

inúmeros buracos e soltando pedras, o que acaba colocando em situação de risco a integridade física das pessoas,
bem como dos condutores de veículos que
por ali trafegam.
NESTA EDIÇÃO

Operação Inadimplentes potencializa arrecadação estadual em mais de R$ 121 milhões
Em apenas duas semanas, a operação Inadimplentes, do Fisco Paulista, obteve acordos com empresas para pagamento de débitos de ICMS à vista
e parcelados que, somados, totalizam R$ 121,5 milhões. Desse total, R$ 4,5 milhões já foram recolhidos para o caixa do Estado. As ações dessa
operação, que tem como objetivo o combate à inadimplência de ICMS, continuam até o fim de junho. Contudo, em balanço parcial, já é possível
notar resultados expressivos, conforme mostra a tabela (vide pdf anexo) com os números por regiões do Estado. NESTA EDIÇÃO

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou na quartafeira (15/5) projeto de lei
que autoriza a venda e
o consumo de bebidas
alcoólicas dentro de estádios de futebol. O autor da medida, deputado Itamar Borges
(MDB), destacou que
apesar de o tema ainda
ser polêmico para a sociedade brasileira, a sua
aprovação irá trazer
mais patrocínios ao esporte, assim como gerar empregos e melhorar a estrutura dos clubes. NESTA EDIÇÃO
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