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Seis pessoas são presas pela PM
PORTALMORADA

DIRETRIZES
PARA O
ORÇAMENTO
DE 2020 SÃO
DISCUTIDAS EM
AUDIÊNCIA
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O terceiro dia da série
de Audiências Públicas
para discutir a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi realizado
na quinta-feira (16), no
Plenário da Casa de
Leis. É a partir da apresentação e discussão das
diretrizes que a peça
orçamentária de cada
pasta para o ano seguinte é elaborada. Na
ocasião, estiveram presentes os responsáveis
pela Segurança Pública, Saúde e Controladoria do Transporte.
Os trabalhos foram
conduzidos pelo vereador Zé Luiz (Zé Macaco – PPS) e estiveram
presentes os vereadores
Edio Lopes (PT), Jéferson Yashuda (PSDB),
José Carlos Porsani
(PSDB), Lucas Grecco
(PSB) e Roger Mendes
(Progressistas).

ESCOTEIROS DE
ARARAQUARA
FAZEM
ATIVIDADE COM
OFICINA DAS
MENINAS
Neste último final de
semana (11), os jovens
de 18 a 21 anos do Grupo Escoteiro Araraquara “José Luiz Torquato”,
realizaram uma atividade de cunho social para
a Oficina das Meninas,
que desempenha o trabalho de acolhimento
cultural e sociopedagógico de crianças, do sexo
feminino, em situação
de vulnerabilidade social em Araraquara.

FEIJOADA
REUNIRÁ
NORDESTINOS
DE ARARAQUARA
E REGIÃO

C
M
Y
K

Operação da PM realizada em Araraquara

Prefeito participa da inauguração
da nova sede da Adra, projeto de
inclusão e capacitação profissional
TETÊ VIVIANI

Entidade atende cerca de 170 pessoas mensalmente
e agora tem sede própria no Jardim Maria Luiza

O prefeito Edinho participou do evento de
inauguração da nova
sede da Adra (Agência
Adventista de Desenvolvimento e Recursos As-

sistenciais), no Jardim
Maria Luiza, na manhã
desta quinta-feira (16).
AAdra Brasil mantém
uma unidade social em
Araraquara desde

co de drogas. Foram
cumpridos 26 mandados e 24 pessoas foram
presas, sendo 17 homens e 7 mulheres. Entorpecentes também foram encontrados pelos
policiais.
Pelo menos 60 policiais civis - sob o comando do delegado Edmar
Picollo Junior - participaram da operação denominada Sansão, com
o propósito de combater o tráfico de drogas.
O crime estava sendo
investigado havia oito
meses. Cinco integrantes de uma quadrilha
que lideravam o tráfico
na cidade foram presas.
Um dos “cabeças” do
tráfico tinha o apelido
de Sansão.
Picollo Júnior disse
que a operação tirou o
grupo de circulação. O
quinteto era bem organizado e cada integrante tinha uma função
dentro dessa associação
do tráfico de drogas.
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Passeio “Duas Rodas”
reúne amantes de veículos
antigos neste domingo

Exposição na Biblioteca Municipal
começa na manhã de sábado com mesa
sobre maternidade e paternidade
Neste sábado, 18 de
maio, no saguão superior da Biblioteca Municipal Mario de Andrade, tem início a exposição “Visualidades na/
para/da/com a Maternidade e Paternidade
Contemporâneas”, que

faz parte da programação do 16º Território da
Arte de Araraquara. A
exposição conta com
mesa de abertura e espaço para as crianças
permanecerem enquanto os papais e mamães participam das

atividades gratuitas.
“Visualidades na/
para/da/com a Maternidade e Paternidade
Contemporâneas”
apresenta obras de Itaiana Battoni, Rodrigo
Bueno, Lucas Tannuri e
Lívia Dotto Martucci.

Associação luta pela recuperação
de dependentes químicos

A festa
gastronômica,
contará com
comidas típicas,
shows, danças,
sorteio de brindes
e muita animação
Para resgatar a cultura nordestina na cidade
de Araraquara e região,
o empresário Edson Jaspion e a EFP Segurança, realizará no próximo dia 19 de maio, a
partir das 11 horas, a
Feijoada da Associação
dos Nordestinos de Araraquara, conhecida
como - ANA.

1985. A entidade de inclusão e capacitação
profissional (com foco
nas áreas de estética e
costura) atende cerca de
170 pessoas mensalmente e deve passar a
acolher cerca de 300
com as novas instalações inauguradas. Antes, a Adra estava em
uma casa alugada na
Avenida Feijó.
A nova sede conta
com salas para cursos
profissionalizantes, salão, vestiários e refeitório. Ainda devem ser
construídos biblioteca,
cozinha industrial e
quadra poliesportiva.

Pelo menos seis pessoas foram presas ontem
(16) pela Polícia Militar
(PM) que realizou uma
operação para cumprir
mandados de busca e
apreensão expedidos
pela Justiça.
Denominada de Operação Servir e Proteger,
a operação ocorreu em
alguns bairros, onde foram cumpridos 13 mandados de prisão. Seis
pessoas foram presas
por diversos crimes.
Pelo menos 19 carros e
27 motocicletas foram
fiscalizados. Comandada pelo 13º Batalhão da
Polícia Militar de Araraquara, a ação terminou
com seis pessoas presas,
uma moto produto de
furto localizada e uma
pessoa presa em flagrante por furto em estabelecimento comercial.
REGIÃO
Simultaneamente, a
Polícia Civil realizou na
cidade de Rincão uma
operação contra o tráfi-

Vereador Paulo Landim esteve no local conferindo as ações praticadas

“Honestidade, mente
aberta e boa vontade”.
Este é o triângulo que
embasa o trabalho da
Associação Amigos da
Vida, no Parque São
Paulo, desenvolvido

com dependentes de álcool e drogas do sexo
masculino. Na quartafeira (15), colaboradores da instituição apresentaram as instalações
e os projetos ao verea-

dor Paulo Landim (PT).
Inaugurada há cerca
de 15 anos com apenas
três acolhidos, hoje a
unidade tem capacidade para receber 33 pessoas e atende 28 por
meio dos programas
“Recomeço”, do governo estadual, e “Crack,
é possível vencer”, da
administração federal,
cuja duração varia de
seis a oito meses. De
cada um, a entidade recebe mensalmente, em
média, R$ 1.200 por
pessoa “A diária não
chega a R$ 40,00”,
aponta a assistente social, Eliana.

Um passeio nostálgico
acontece em Araraquara neste domingo, 19 de
maio: é o 7º Passeio
Duas Rodas, realizado
pelo clube de carros antigos de Araraquara, Os
Intocáveis, com o apoio
da Prefeitura de Araraquara. A saída será às 9
horas, do Ginásio e Esportes Castelo Branco –
o Gigantão, com parti-

cipação gratuita.
O Passeio Duas Rodas
convida proprietários
de vespas, lambretas e
motos antigas – fabricadas até 1994, por isso,
com mais de 25 anos de
idade – a participarem
deste passeio. O ano
passado o encontro reuniu cerca de cem pessoas com modelos antigos
e diferenciados.

Silenciosa, hipertensão
pode causar graves
danos à saúde
Comemorado nesta
sexta-feira, 17 de maio,
o Dia Mundial da Hipertensão dá espaço
para que números alarmantes sejam discutidos no âmbito da saúde pública. Em torno de
30% dos adultos brasileiros têm pressão alta.
Apenas metade desse
contingente é diagnosticada e tratada corretamente.
A cardiologista Argenzia Mestria Bonfa, presidente da Regional Araraquara da Sociedade de
Cardiologia do Estado

de São Paulo, esclarece
que, apesar de silenciosa,
a hipertensão pode gerar
graves consequências
aos pacientes. “Tratandose a pressão alta, previne-se o Acidente Vascular Cerebral [AVC], infarto e aneurisma da aorta,
dentre outras complicações”.
Ela explica que, muitas vezes, os pacientes
não têm qualquer sintoma. Nos casos em que
há manifestação, eles
podem ter náuseas, dor
na nuca, vertigem e cefaleia, por exemplo.
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