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Advogado e colega são presos por agredir homem
Um advogado de 37
anos e seu colega, um
auxiliar de serviços gerais
de 49 anos, foram presos
na segunda-feira depois
de agredir com pauladas
e um barra de ferro um
homem de 46 anos. Ele
ficou em estado grave e
segue internado.
A tentativa de homicídio ocorreu em frente ao
Fórum de Araraquara, no
bairro do Carmo. Segundo o advogado, a vítima
teria seguido ele com
uma barra de ferro nas
mãos.
O advogado pediu ajuda ao colega que estava

dentro de casa. Segundo
relato, a vítima teria ido
para cima do advogado.
Ele foi contido pelo auxiliar de serviços que estava com um pedaço de
madeira.
Durante as agressões, o
homem recebeu uma
paulada na cabeça e caiu.
Os acusados alegam legítima defesa. O advogado
negou que cometeu
qualquer agressão.
O advogado e o colega
foram embora de carro.
A dupla foi presa pela
polícia na Avenida Sete
de Setembro. O pedaço
de madeira e a barra de

Dois ficam feridos
em acidente
ADRIANA NAGAZAKO

Barra de ferro e pau usados na agressão

ferro foram encontrados
na casa do advogado.
O auxiliar de serviços já
tinha passagem criminal
por furto, roubo, estelionato e tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado à cadeia pública de

Santa Ernestina.
O advogado – por ter
curso superior – ficou detido em cela especial dentro da Penitenciária de
Araraquara. O motivo da
agressão não ficou evidente.

“Cidadão Cotidiano”:
exposição apresenta a arte do
grafiteiro Luís Henrique Sniffo
O grafiteiro e arte educador Luís Henrique Sniffo é atração na 16ª edição do Território da Arte
de Araraquara nesta
quinta-feira, 23 de maio,
com a abertura da sua
exposição “Cidadão Cotidiano - a arte da estória”. A abertura será às 19
horas no MIS – Museu
da Imagem e do Som
Maestro José Tescari, localizado na Casa da Cultura Luís Antonio Martinez Corrêa.
Julio Cesar, Airton Junior, as irmãs Maria Elisa e
Silvia Helena são alguns
dos 16 personagens que
permeiam a exposição,
juntamente com textos
que mesclam realidade e
ficção. O projeto “Cidadão Cotidiano” foi contemplado pelo edital do
Território da Arte na categoria “Território Experimentações”, que cria
oportunidade para artistas emergentes apresentarem alguma produção
recente e independente.
Sniffo expõe 16 obras

em hachuras (técnica artística que, a partir do
desenho de linhas paralelas próximas, cria efeitos de tons ou sombras),
de retratos de personagens criados por ele,
além de textos e relatos
do cotidiano dos personagens desenhados.
Os trabalhos trazem
composições de estudos
de face, ambientados
por fundos que encorpam o imaginário, juntamente dos textos narrativos que apresentam
as histórias de vida de
seus personagens. Tudo
isso potencializado pelo
estilo vibrante dos traços de Sniffo.
Os personagens resultam de um projeto que
foi entrevistar pessoas,
desenhá-las e grafitá-las,
apresentado no Território de 2018. Porém, agora, seus 16 personagens
resultam de uma mescla
de histórias ouvidas, pinçadas e fragmentadas
com sua criatividade e
imaginação – ou seja:

com a ficção.
“Alguns personagens
são inventados e outros
existem e, nesse universo, temos estórias adaptadas... e outras reais”,
aponta Sniffo. “Mas todas trazem questionamento da vida cotidiana
ou algum conflito individual, comum a todos
nós”, adianta.
Para “Cidadão Cotidiano”, Sniffo centrou-se
nos estudos de fundo e
de objetos. “Na verdade,
eu não tinha previsão de
fazer esse projeto, mas
com a abertura do edital
do Território da Arte, foi
uma forma de colocá-lo
em prática”, conta. “Desbravei muitas coisas e
deu um resultado legal”.
Os personagens de “Cidadão Cotidiano” são
apresentados em nanquim, com papel sob display em acrílico – tanto
os desenhos, como os
textos. Na abertura, o artista irá projetar vídeos
que registraram seu processo de produção. A ex-

posição permanece em
cartaz até o dia 23 de junho.
Vale destacar que a vernissage de “Cidadão Cotidiano” contará com
apresentação do grupo
de chorinho regional Saci
Paulista, de Araraquara.
Vale lembrar que o
MIS também apresenta a
obra “Anamnese”, de Jonathan Augusto, igualmente selecionado na categoria “Território Experimentações”. “Anamnese” é um vídeo de animação produzido a partir da
obra do pintor surrealista René Magritte. A exibição no MIS segue até
09 de junho, mesma data
que será finalizada a exposição “Cidadão Cotidiano”.
O MIS - Museu da Imagem e do Som Maestro
José Tescari está localizado anexo à Casa da Cultura, na Rua São Bento,
nº 909, no Centro de Araraquara. A programação
é gratuita e aberta a todos
interessados.

Com queda no número de notificações, dengário
da Rua 5 segue com atendimento até sexta
ATENDIMENTO CONTINUARÁ SENDO FEITO DIARIAMENTE, INCLUINDO SÁBADOS E DOMINGOS,
DAS 7H ÀS 20H, NO POLO INSTALADO NO CEAR, ALÉM DAS 3 UPAS E UNIDADES BÁSICAS
O Polo de Atendimento de Pacientes com Suspeitas de Dengue, conhecido
popularmente
como “dengário”, que
funciona no centro da cidade, na Rua Voluntários da Pátria, a Rua 5, segue com atendimento até
esta sexta-feira, dia 24 de
maio, às 20h.
Após essa data, o atendimento continuará sendo realizado diariamente, incluindo sábados e
domingos, das 7h às 20h,
no polo instalado na sede
da Vigilância Epidemiológica, no Cear, além das
três UPAs e unidades básicas de saúde.
De acordo com a secretária municipal interina
de Saúde, Joice Nogueira, a redução das notificações de casos de dengue registrada nas últimas semanas determinou o encerramento das
atividades dessa unidade
no Centro, após três meses de funcionamento.
Os números da Vigilância Epidemiológica divulgados nesta segundafeira (20) apontam que
Araraquara tem 10.394
casos confirmados de
dengue. Nesta última semana, 1.130 foram descartados e 360 estão
aguardando conclusão.
Ainda segundo a Vigilância, como as notificações

têm caído, a equipe está
mais centrada na digitação dos casos que estão
no sistema. Inclusive, foram encontradas duplicidades, ou seja, a mesma
pessoa passou em vários
serviços da Saúde.
“Felizmente, tivemos
uma redução importante
no número de notificações de casos de dengue,
o que nos fez decidir pelo
fechamento do Polo de
Atendimento na região
Central. Isso também
mostra a tendência de desaceleração de transmissão da doença no município”, declara Joice, atribuindo essa tendência às
ações de combate à dengue que vêm sendo intensificadas desde o ano passado e também em virtude do clima.
A queda no número de
notificações é notada a
cada dia nas unidades de
atendimento. Nos primeiros 9 dias deste mês
de maio, por exemplo,
segundo dados da Secretaria da Saúde, as notificações no polo de atendimento da Rua 5 caíram
de 18, registradas no feriado do dia 1º, para 4
notificações de dengue
no dia 9. No dia 6, uma
segunda-feira, quando os
polos de atendimento
têm mais movimento,
não houve notificação de

dengue. No Cear, a redução também é registrada.
COMBATE
À DENGUE
O segundo “dengário”
foi aberto na Rua 5, no dia
25 de fevereiro. Antes,
no dia 2 de fevereiro, a
Secretaria da Saúde já
havia aberto o primeiro,
no Cear, para desafogar
os atendimentos nas 3
Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs),
que aumentaram muito
diante da epidemia de
dengue, principalmente
as UPAs do Centro e da
Vila Xavier.
Ao mesmo tempo,
quatro Unidades Básicas
de Saúde, nos bairros do
Selmi Dei I, Jardim América, Paulistano e Iguatemy começaram a atender casos suspeitos de
dengue em horário estendido, mas elas também já voltaram ao horário normal, à medida que
a procura por atendimento foi se regularizando.
Toda a reorganização
da rede básica no início
do ano ocorreu junto
com uma série de ações
planejadas pela Sala de
Situação da Dengue, grupo criado no ano passado, envolvendo toda a
estrutura de governo.
Como 80% dos criadouros da dengue estavam nos quintais das re-

sidências com moradores, foram intensificados
neste período os bloqueios casa a casa, nebulização, mutirões, fumacê e
arrastão com vistoria nos
quintais.
A Prefeitura colocou
roçadeiras e tratores nas
ruas para limpeza dos
terrenos públicos e aprovou na Câmara, em fevereiro, o projeto “Araraquara Contra a Dengue”, prevendo multas
para quem mantém criadouros do mosquito
Aedes aegypti em casa,
terreno ou indústria. O
projeto também criou o
cargo de apoiador contra
a dengue, em caráter
emergencial e por período determinado, com
seleção realizada por
meio de processo socioeconômico. Os primeiros
apoiadores chamados já
estão trabalhando junto
com as cerca de 300 pessoas e 20 caminhões que
atuam nas ações da Vigilância.
Durante todo o processo, denúncias de imóveis
abandonados também
podem ser realizadas
pelo telefone da Ouvidoria da Vigilância Epidemiológica pelo 08007740440, ou através do
Whatsapp da Prefeitura –
(16) 99760-1190 e pelas
redes sociais.

Strada capota no Cecap

Dois homens ficaram
feridos numa colisão envolvendo duas caminhonetes. O acidente ocorreu
ontem à tarde (21) no
Cecap, em Araraquara.
Uma Ford, modelo
Ranger seguia pela Via de
Acesso Ivo Najn, sentido
Cecap-Centro e no cruzamento colidiu com um
Fiat/Strada da empresa
Raizen, que trafegava em
sentido contrário.
Com o impacto, a Strada capotou. Os funcioná-

rios foram resgatados
pelo Corpo de Bombeiros
e socorridos pela Unidade de Atendimento
Avançado do SAMU.
O motorista da Ranger
não ficou ferido. O passageiro sofreu ferimentos
leves e recebeu atendimento médico.
A Polícia Militar e agentes do trânsito controlaram o tráfego de veículo
que era intenso no momento do acidente.

