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Semana do Sapateado: programação
conta com grupo Tap New Generation
Daae se reúne para os detalhes
finais sobre o lançamento do
Selo Comemorativo
Na tarde de terça-feira (21/05), os servidores
do Daae Marcelo Assumpção (gerência de
Administração), José
Luiz Cunha (gerente de
T.I) e Joelma Moraes
(Assessoria de Comunicação), se reuníram
com o gerente da agência central dos correiros
de Araraquara, Marcos
Grosso, para a finalização dos últimos deta-

A Feira do Pôr do Sol
terá mais uma edição
neste domingo (26), das
17 às 22 horas, na Praça das Bandeiras, com
a presença de mais de
30 artesãos de diversos
segmentos, além de
muita música e um clima perfeito para um
início de semana com o
astral lá em cima.
“A Feira do Pôr do Sol

O lançamento do selo
faz parte da programação das atividades do
Cinquentenário da autarquia. Saiba mais sobre toda a programação
pelo site www.daae
araraquara.com.br

já se tornou referência
para os artesãos, que
vêm inclusive de outras
cidades, e para o público, que se sente à vontade para curtir uma
noite de domingo muito agradável na Praça
das Bandeiras”, avalia
Helayne Cristina de
Moura, da organização
do evento.
NESTA EDIÇÃO

Daae realiza I Encontro
Intermunicipal de
Educação Ambiental
O Daae, por meio da
Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade/Diretoria de Gestão Ambiental, realiza o
I Encontro Intermunicipal de Educação Ambiental “Desafios da Educação Ambiental’’, às
8h, na Faculdade de
Tecnologia do Estado de
São Paulo (Fatec). A atividade faz parte da programação do cinquentenário do Daae.
O encontro visa permitir o diálogo, apresen-

O grupo Tap New Generation é o convidado
da Semana do Sapateado, evento realizado pela
Secretaria Municipal da
Cultura e Fundart com
apoio da Escola Municipal de Dança Iracema
Nogueira (EMD). O
evento será realizado

lhes sobre o lançamento do selo comemorativo do Daae, que acontecerá no próximo dia
04 de junho.

Feira do Pôr do Sol reúne
artesanato, música e gastronomia
na Praça das Bandeiras
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GRUPO DE SAPATEADO FAZ APRESENTAÇÃO GRATUITA DO ESPETÁCULO “NÓS” NA PRAÇA
PEDRO DE TOLEDO, NESTE SÁBADO (25), ÀS 19 HORAS, ALÉM DE VÁRIOS WORKSHOPS

tando ações de sucesso
e elencando os desafios
de se fazer educação
ambiental em diferentes
territórios. Aproposta de
promover encontros intermunicipais de educação surgiu pela mobilização entre municípios
parceiros e participantes
do Programa Município Verde Azul (PMVA),
desenvolvido e coordenado pela Secretaria de
Infraestrutura e Meio
Ambiente (Sima).
NESTA EDIÇÃO

Primeiro trimestre registra maior
saldo de contratações dos últimos
cinco anos em Araraquara
O mercado de trabalho formal de Araraquara encerrou o primeiro
trimestre de 2019 com
o maior saldo de contratações dos últimos
cinco anos. De acordo
com levantamento realizado pelo Núcleo de

Economia do Sincomercio Araraquara, com
base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram
7.751 contratados e
7.005 desligados, resultando em um saldo fi-

Araraquara vence fase
regional dos Joguinhos
Na noite desta terçafeira (21), o Ginásio
“Guilherme Fragoso
Ferrão” – o Ginásio da

Pista foi palco da final
regional dos Jogos
Abertos da Juventude
que reuniu as cidades

Das 746 vagas de trabalho criadas entre janeiro e março, 625
foram ocupadas por homens e 121 por mulheres

PAULO MANTOANELLI

A Semana dos Museus e de Patrimônio de Araraquara realiza a penúltima atividade da programação
das visitas guiadas nesta quinta-feira, 23 de maio, com
“Hoje é dia de... MAPA”. O Museu de Arqueologia e
Paleontologia de Araraquara recebe os visitantes a partir das 14 horas. NESTA EDIÇÃO

de Araraquara, Guariba, Ibitinga e Porto
Ferreira.
No primeiro jogo da
noite, as meninas do
Vôlei+/Araraquara
venceram Guariba por
2 sets a 0, parciais de
25/4 e 25/4. No segundo jogo, Ibitinga venceu Porto Ferreira por
2 sets a 0, parciais de
25/23 e 25/18.
Na final, Araraquara
venceu Ibitinga por 2
sets a 0, parciais de 25/
5 e 25/12.
NESTA EDIÇÃO

Escola do Legislativo realiza
I Jornada Legislativa

Visita guiada nesta quinta
é pelo museu da Rua 5
C
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nal positivo de 746 postos de trabalho criados.
O resultado do município está em consonância com o cenário nacional, que abriu 164.256
novas vagas no mesmo
período.
NESTA EDIÇÃO

Aproximar a população da Casa de Leis.
Esse é o principal objetivo da Escola do Legislativo (EL) da Câmara
Municipal de Araraquara, que realizou, no
mês de maio, a I Jorna-

da Legislativa.
A abertura aconteceu
no Auditório da Universidade Estadual Paulista (Unesp) com a palestra de Ernesto Esteves Neto sobre a organização do Estado bra-

sileiro e repartição de
poderes. “É um tema
muito caro à nossa política local, pois é o município que tem mais
dificuldades de se manter no pacto federativo,
pois sofre com falta de
recursos, de acesso a financiamentos, repasses,
além de uma pressão
da sociedade, porque é
no município que as
coisas acontecem. Revisitar esses temas teóricos, mas também do
ponto de vista prático,
é muito importante
para entender a realidade e o futuro dos municípios no Brasil.”
NESTA EDIÇÃO

nos dias 23, 24 e 25 de
maio, e apresenta
workshops com integrantes do grupo Tap
New Generation, além
de uma apresentação
do grupo na Praça Pedro de Toledo. Toda a
programação é gratuita.
NESTA EDIÇÃO

Araraquara
sedia encontro
de empresários
de contabilidade
e serviços
São esperados cerca de
400 empresários, profissionais e estudantes de
contabilidade e do setor
de serviços no dia 24 de
maio, em Araraquara,
para o XII Encontro Regional do SESCON-SP
do Centro-Oeste Paulista, que contempla, além
da anfitriã, as cidades de
Bauru, Franca, Jaú, Limeira, Piracicaba, Porto Ferreira, Ribeirão
Preto e São Carlos.
NESTA EDIÇÃO
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Jogos
Escolares têm
semana cheia
de basquete
Os Jogos Escolares de
Araraquara (Jocoara)
prosseguem nesta quinta-feira (23), a partir das
8h30, no Ginásio Guilherme Fragoso Ferrão,
com partidas de basquete na categoria A, entre
atletas masculinos de 11
e 12 anos de idade.
Asemana cheia de basquete, que teve início na
segunda-feira, vai até a
próxima sexta-feira (24),
quando as meninas de
13 e 14 anos estarão em
quadra em busca de vitórias na categoria B.
O complemento da
programação de basquete feminino será na
segunda-feira (27), na
categoria C, para atletas de 15 e 16 anos.
NESTA EDIÇÃO

Feijoada
nordestina
reúne
multidão
O EVENTO CONTOU
COM A PARTICIPAÇÃO
DE NORDESTINOS DE
ARARAQUARA E REGIÃO

NESTA EDIÇÃO
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