Quarta-feira, 22 de maio de 2019

COTIDIANO

Pág. 8

Araraquara é sede da terceira etapa
do Circuito Rúgbi Feminino
A Locomotiva Rúgbi Feminino Fundesport abrirá a 3ª etapa
do Circuito Paulista
do Interior de Rúgbi
neste domingo (26),
às 9h, contra o Garra,
no Centro de Treinamento Olegário Tolói
de Oliveira do Parque Pinheirinho,

zona leste de Araraquara. A entrada é
gratuita
Na sequência, a Locomotiva enfrentará
o Tucanas e o Wallis.
No período da tarde,
serão definidos os
confrontos diretos
entre os melhores
dos dois grupos.

Também disputarão a etapa do Pinheirinho as equipes do
Lenks, Rurc, Hidra e
Mogi. As oito equipes
formam dois grupos
de quatro e a final entre os campeões dos
grupos 1 e 2 está prevista para às 15h40.
Para a etapa deste

domingo, o técnico
Ricardo Martins, da
Locomotiva, convocou as atletas Fabiana
Grecchi, Bruna Lívia,
Taiana Sabino, Rafaela Soares, Sarah Zanoni, Gabriela Justus, Katia Godoi,
Cristiane Medeiros,
Fernanda Godoi, Lili-

Ipem-SP realiza verificação de radar
nas Rodovias SP 321 e SP 261
Nesta quarta-feira, 22
de maio, o Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São
Paulo), órgão do Governo do Estado que tem
como finalidade proteger o consumidor, irá
verificar a partir das
10h30 os radares localizados na Rodovia SP
321, km 390, em Iacanga. Na sequência, será
feita a verificação na Rodovia SP 261, km 168,
em Boracéia.
Diariamente, o IpemSP verifica os radares de
velocidade em todo o
Estado de São Paulo.
Conforme a Portaria Inmetro 544/2014, é obri-

gatória a aferição uma
vez por ano ou toda vez
que o equipamento passar por reparo.
A aferição no radar
leva de 20 minutos até
uma hora. A ação envolve os fiscais do Ipem-SP,
equipe da empresa responsável pelo radar e
agentes de trânsito. Para
evitar acidentes, na ocasião fica impossibilitada
a passagem na via pelos
pedestres e veículos.
Em caso de chuva, a
verificação é cancelada.
O cancelamento também pode ocorrer poucas horas antes do agendado, conforme solicitação dos agentes de trân-

sito ou empresa responsável pelo equipamento.
Caso o equipamento
seja aprovado, recebe
um certificado válido
por um ano. Quando há
reprovação a empresa
fabricante é notificada a
corrigir o erro.
Em caso de excesso de
velocidade, para aplicação de multas, o equipamento precisa estar verificado pelo Ipem-SP.
A ação será realizada
pela equipe de fiscalização da regional do instituto em Araraquara.
Interessados em
acompanhar a verificação dos radares devem
acionar a Assessoria de

Imprensa do instituto.
ORIENTAÇÃO
PARA O CONSUMO
O Ipem-SP disponibiliza para download o
Guia Prático de Consumo, que traz dicas ao
consumidor sobre o que
observar na hora da
compra de produtos
embalados, têxteis, eletrodomésticos, itens que
devem trazer o selo do
Inmetro e também a utilização de balanças disponíveis em supermercados, padarias, açougues e outros tipos de
comércio. Para o download do guia acessehttp:/
/goo.gl/Waw0P1.

Ciclismo da Fundesport inicia temporada com títulos
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A exemplo de 2018,
quando apresentou um
bom desempenho ao longo do ano, a equipe de ciclismo da Fundesport começa a temporada 2019
conquistando títulos.
Nas duas últimas etapas da Copa Média Paulista de Ciclismo, a 3ª disputada em Iracemápolis,
em abril, e a 4ª, no último domingo (19), em
Rio das Pedras, os araraquarenses obtiveram
grandes resultados, segundo o treinador e
também atleta da equipe, João Mantovani.

Em Rio das Pedras,
Luiz Augusto conquistou o 1º lugar, na categoria Elite masculina, e
Willian Almeida chegou
em 4º lugar. Na Elite feminina, Jacqueline Mendonça foi a 1ª colocada,
e Mariana de Freitas
Camargo ficou em 2º.
Ambas as categorias da
Fundesport sagraram-se
campeãs por equipes em
Rio das Pedras.
Em Iracemápolis, no
dia 7 de abril, ainda pela
Copa Média Paulista, na
Elite feminina Jacqueline Mendonça também

foi a campeã da prova e
Mariana Camargo ficou
em 4º. Na Elite masculina, Luiz Augusto foi o
vice-campeão da prova.
Ainda de acordo com
João Mantovani, “esses
ótimos resultados, alcançados também a partir
do bom desempenho de
outros atletas da equipe,
oferecem uma perspectiva bastante positiva
para as próximas provas
nesta temporada”.
Vale destacar que em
2018 a equipe da Fundesport foi vice-campeã
na Copa Paulista, entre

outros bons resultados
conquistados na temporada. E no próximo domingo, dia 26, vai a Lençóis Paulista disputar a
4ª etapa da Copa São
Paulo de Ciclismo. Nessa competição, o atleta
Luiz Augusto é o segundo colocado na classificação geral em sua categoria, a apenas um ponto do líder.
O ciclismo da Fundesport conta com apoios
da Prefeitura e das empresas MK2 Sports, LIV
Centro de Treinamento e
ERT Uniformes.

Fundista da Fundesport traz bom resultado de Santos
A atleta da Fundesport,
Milena Mara Andrade,
de 23 anos, comemora o
bom resultado conquistado no domingo (19), em
Santos, durante a 34ª
Corrida Tribuna FM –
Unilus, de 10 km, em
que participou pela primeira vez na carreira no
pelotão de elite. Milena
disputou a maior prova
de rua do Brasil entre as
14 melhores corredoras,
além da queniana vencedora da prova.
Com o tempo de
36min52s, Milena chegou em 12º lugar ultrapassando sua marca anterior, alcançada no dia
5 de maio, em Sertãozinho, na Corrida do Trabalhador, nos mesmos
10 km, quando obteve o

3º lugar, com o tempo de
36min58s. A 1ª colocada
em Santos, Esther Chesang Kakuri, chegou
com o tempo de
33min27s.
O próximo desafio
virá em dose dupla neste próximo fim de semana – sábado (25), nos 5
km, e domingo, dia 26,
nos 10 km –, ambos em
São Bernardo do Campo, em provas de pista,
pelo Torneio da Federação Paulista de Atletismo
(FPA), preparatório para
o Estadual de junho.
“Pouco antes da prova, senti aquele friozinho
na barriga, por ser minha primeira vez numa
realidade totalmente diferente. Até pela presença das melhores corre-

doras do País e pela
grandeza da disputa”,
ressalta Milena sobre a
Corrida Tribuna FM –
Unilus, que registrou
cerca de 20 mil participantes, entre profissionais e amadores, e foi
vencida também por um
queniano no masculino,
Nicolas kiptoo, com o
tempo de 28min41s.
Conforme acrescentou Milena Andrade, já
durante a fase de aquecimento o foco passou a
ser todo na prova. “Impus um ritmo para atingir a meta que era melhorar meu tempo nos 10
km e acho que foi um
bom desempenho porque consegui a 12ª posição entre as 15 melhores”, enfatiza.

EVOLUÇÃO
Para Hilário de Sousa,
treinador da Fundesport
e da própria atleta, o resultado de Santos foi excelente. “Porque a Milena conseguiu chegar
muito próximo da 11ª e
da 10ª colocadas, o que
possibilita voltar a disputar essa prova em 2020 e
deixar boas perspectivas
ainda para este ano,
como neste fim de semana, no torneio da FPA”,
ressalta Hilário.
Com apoio da Prefeitura, via Fundesport,
Milena Andrade também conta com apoios
das empresas Worldgame, Farmácia Biofarma
e New Standard Softaware, além da nutricionista Larissa Conte.

Basquete da ABA Fundesport
enfrenta São José dos Pinhais
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A equipe adulta de basquete masculino da
ABA/Fundesport volta a
jogar pelo Campeonato
Brasileiro, nesta quintafeira (23), em Araraquara. O duelo no Ginásio
de Esportes Castello
Branco, Gigantão, será
às 20h, contra São José
dos Pinhais (PR), pela
penúltima rodada do
torneio, com entrada

gratuita.
A expectativa de atletas e comissão técnica é
pelo apoio da torcida
araraquarense, para tentar mais uma vitória na
competição. Atualmente, o ABA/Fundesport
ocupa a 7ª posição na
tabela de classificação do
Brasileiro 2019.
Já as equipes de base
conquistaram boas vitó-

rias, no último fim de
semana.
No sábado (19), em
Matão, pela Liga Regional Revelar, o Sub-17
ganhou de Matão, por
67 a 57.
PelosJogosdaJuventude,
no domingo (19), o Sub-18
venceu Pradópolis, por 88
a 20, fora de casa, e busca
vaga para a fase estadual
da competição.

Na noite de sexta-feira
(17), a equipe Sub-19 do
ABA/ Fundesport jogou
em Araraquara, no Gigantão, e supereou Jundiaí, por 80 a 55, pelo
Campeonato Paulista.
O próximo jogo dessa
categoria, também no
Gigantão, pelo estadual,
será no próximo dia 31
de maio, às 19h30h, contra o Palmeiras.

an Oliveira, Larissa
Lucena, Daniela Feitosa, Bianca Caneppele, Laís Giroto e
Giovanna Silvestre.
“A equipe está evoluindo técnica e fisicamente e vamos lutar para manter a liderança”, afirma o
preparador físico Ga-

briel Rossi.
A classificação das
duas rodadas anteriores aponta a Locomotiva na liderança.
Na primeira, em Louveira, a equipe de
Araraquara foi a campeã e na mais recente, em São Carlos, a
terceira colocada.

Prefeitura nos Bairros
chega à região no
Vale do Sol
Desta terça-feira (21) até
sexta (24), o Prefeitura nos
Bairros chega à região do Vale
do Sol, com atendimentos das
secretarias municipais no
Caic Ricardo Caramuru de
Castro Monteiro, das 8h às
12h. Nesta quarta-feira (22),
às 9h, ocorre o lançamento
oficial do programa na região, com presença do prefeito Edinho.
Essa é uma ação coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Popular e engloba todas as secretarias municipais e órgãos da Prefeitura. O objetivo é aproximar esses serviços da população.
Equipes de diferentes áreas da Prefeitura prestam
atendimento direto aos moradores da região, que
podem resolver as suas principais demandas relacionadas ao governo municipal sem precisarem sair
do bairro, como dúvidas sobre IPTU e dívida ativa,
inscrições em Escolinhas de Esportes e Oficinas Culturais e no cadastro habitacional do Município, informações sobre Saúde e Educação, entre outros
atendimentos.
O programa também dá uma nova cara aos bairros por onde passa, com serviços de zeladoria como
tapa-buracos, poda de árvores, pintura de guias e sarjetas, limpeza de bocas de lobo, troca de lâmpadas
queimadas, remoção e pulverização de árvores, limpeza de terrenos, retirada de entulhos e sinalização
de trânsito.
Toda a região do Vale do Sol será atendida pelo programa: Altos do Jaraguá, Residencial Acapulco, Parque Igaçaba, Jardim Paraíso I e II, Condomínio Nascente do Jaraguá, Jardim Nova Araraquara, Residencial Lupo I e II, Parque Arcos da Lapa, Parque Arpoador, Parque Atlanta, Águas do Paiol, Estância das
Rosas, Jardim São Bento e Parque Tropical.Feijoada
África Brasil celebra intercâmbio musical
No domingo (19), o vereador Roger Mendes (Progressistas) participou da Feijoada África Brasil, organizada pelo educador musical Beto Oliveira.
O evento ocorreu no salão de festas “Dona Júlia”
(anexo da entidade “Rita Maria de Jesus”) e teve como
objetivo arrecadar fundos para a logística da 9ª Semana de Música Brasileira em Guiné Bissau, a ser
realizada na cidade de Bissau entre os dias 20 e 30 de
junho de 2019.
De acordo com Oliveira, neste ano se completa 10
anos de intercâmbio musical que aproxima as culturas africanas e brasileiras. "Desde 2009, levamos até
Guiné Bissau um pouco da cultura brasileira através
da percussão dos tambores e manifestações culturais,
como baião, samba, maracatu e maculelê. Por sua
vez, o grupo quando vem ao Brasil traz a cultura tradicional guineense. O grande objetivo e justificativa é
que possam entender o tempo em que houve a escravidão e a influência dos escravos e o que isso agregou
na construção do Brasil em relação a diversos setores,
como alimentação, vestuário, linguagem e especialmente, a música. No que isso se transformou e o que
parece até hoje para Guiné Bissau, além das semelhanças com o Brasil.”
O educador conta que na 9ª Semana da Música Brasileira em Guiné Bissau participarão 15 educadores
dos estados de Pernambuco e São Paulo. “Será a maior
edição já executada.”
Uma campanha para angariar recursos para a 9ª
Semana está em andamento: o Nhoque Solidário. As
encomendas podem ser feitas até o dia 25 de maio. O
valor é de R$ 22 e pode ser adquirido através do (19)
99773-4652 (WhatsApp) com Beto Oliveira.
ATENDIMENTOS
DAS SECRETARIAS
DA PREFEITURA
COMEÇARAM
NESTA TERÇAFEIRA (21) E IRÃO
ATÉ SEXTA (24),
NO CAIC, DAS 8H
ÀS 12H; SERVIÇOS
DE ZELADORIA
ATUARÃO EM
TODA A REGIÃO
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