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DISE prende
traficante na Vila
Um homem de 40 anos
foi preso por tráfico de
droga ontem à tarde (22)
por policiais da DISE .
Com o acusado foi encontrado 1,4 quilo de
cocaína, na casa dele na
Vila Xavier, em Araraquara.
Policiais estavam investigando o crime havia
dias. O acusado já tem
passagens por violência
doméstica e porte de entorpecentes.
A droga estava distribuída em dois tijolos
puros e um já misturado para a venda. A co-

caína – que seria batizada – poderia chegar a
R$ 42 mil.
Uma balança de precisão, materiais para embalo, celulares e R$ 200
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também foram apreendidos.
O acusado foi autuado em flagrante e ficou
preso na cadeia pública
de Santa Ernestina.

Visita guiada nesta quinta
é pelo museu da Rua 5
MATERIAL ARQUEOLÓGICO DO MAPA É RESULTADO DE PESQUISAS DE
CAMPO QUE ENVOLVE A REGIÃO DE ARARAQUARA EM ESPECÍFICO,
BEM COMO TODO O ESTADO DE SÃO PAULO
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.
O museu - criado em
2008 a partir do esforço
conjunto entre um grupo de pesquisadores, o
governo municipal e a
parceria com a Fundação
Araporã - abriga duas ciências: a Arqueologia e a
Paleontologia, cada uma
com seu objeto de estudo específico. Painéis, cenários e objetos explicam
essas ciências e como elas
estão inseridas no contexto de Araraquara e região.
A Paleontologia é a ciência que estuda os vestígios dos seres vivos no
nosso planeta, sejam eles
vegetais, animais, fungos
e bactérias. Neste museu,
a Paleontologia se dedica
ao estudo dos icnofósseis,
ou seja, os rastros ou pe-

gadas de animais pré-históricos - sejam eles dinossauros, mamíferos primitivos e invertebrados,
que estão nas lajes de arenito formadas há milhões
de anos.
Já a Arqueologia é a ciência que estuda a cultura material humana, ou
seja, tudo aquilo que o
homem produziu ao longo de sua existência: artefatos, adornos, arte, habitações – entre outros.
No MAPA os objetos que
compõem o acervo são
formados por artefatos
líticos (feitos com pedra),
como: lâminas de machados, pontas de flechas, furadores, raspadores,
mãos de pilão, algum
tipo de adorno como o
tembetá (adorno labial) e
outros. Os artefatos cerâmicos (feitos com barro
ou argila) são: potes, vasilhames de vários tamanhos e formatos com diferentes finalidades.
Todo o material arqueológico é resultado de
pesquisas de campo que
envolve a região de Ara-

raquara em específico,
bem como todo o Estado
de São Paulo e, até o momento, há uma estimativa de atividade humana
em torno de 11 mil anos.
A última visita do “Hoje
é dia de...” será na sextafeira, 24 de maio, data de
aniversário dos 49 anos
do Museu Histórico e,
por isso, a visita guiada
estará no museu da Praça Pedro de Toledo. Lembrando que o Museu Histórico Voluntários da Pátria foi aberto ao público
em 24 de maio de 1970.
Para as visitas guiadas,
não é necessário realizar
inscrição previamente,
basta chegar e participar.
Toda a programação é
gratuita. Vale lembrar
que o MAPA funciona de
segunda à sexta-feira, das
9h15 às 17h; e aos sábados, das 9h30 às 11h45.
O agendamento de grupos e escolas é pelo fone
3332-4933. O museu está
localizado na Rua Voluntários da Pátria, esquina
da Avenida Portugal, no
Centro de Araraquara.

Aposentada com câncer no Pulmão
espera seis meses para tratamento
A Cabeleireira aposentada Maria Aparecida Conte
Martins, de 70 anos está há
pelo menos 6 meses aguardando o início do tratamento de um câncer no
pulmão e a filha dela, Sabrina Conte, de 40 anos,
corre para conseguir o tratamento adequado.
"Ela precisa fazer consulta e avaliação para começar a quimioterapia. Demorou 60 dias para conseguir uma consulta. Fomos no dia, mas a guia
estava preenchida errada.
Por conta disso, precisamos remarcar. Demorou
três meses para fazer essa
remarcação", contou Sabrina para uma equipe de
reportagem local.
Para a filha de Maria Aparecida foi informado que “o
retorno depende da liberação do sistema Hebe Camargo de Saúde, que regula os
atendimentos de pessoas
com câncer no estado, desde 16 de maio de 2013”.
Indignada e preocupada
com a atual situação de
saúde da mãe, Sabrina lembra que a aposentada sempre cumpriu com seus deveres de cidadã e não aceita vê-la passar por isto que
classificou como descaso e
negligência.
Após muito correr Sabrina conseguiu antecipar
a consulta da mãe para o
próximo dia 24.

Já a Secretaria de Saúde
de Araraquara informou
que as vagas para os tratamentos não são de responsabilidade da Prefeitura.
A coordenadora de gestão da Secretaria de Saúde, informou que até na
ultima semana, seis pessoas aguardavam na cidade
por uma vaga para tratamento de câncer.
Ela diz que depois que o
estado passou a regular as
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vagas, através do Sistema
Hebe Camargo, os encaminhamentos na cidade passaram a demorar um pouco mais demorando cerca
de 15 ou 20 dias para ser
agendado e acredita que o
tempo de espera deva diminuir a partir de julho,
porque que o governo estadual detectou o problema e está transferindo os
agendamentos para a cidade de Araraquara.
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