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Parceria entre Prefeitura, Daae e Heineken
planta mil árvores em Araraquara
Advogado e colega que
agrediram homem com
paulada seguem presos
Aldo Gibran Charara, de 46 anos, segue
internado na Unidade
de Terapia Intensiva
(UTI) da Santa Casa de
Araraquara, desde a
última segunda-feira

PRIMEIRAS 100 MUDAS FORAM PLANTADAS NO PARQUE PLANALTO, NESTA
QUINTA-FEIRA (23), NO 1º DIA DO VOLUNTARIADO DA HEINEKEN NO BRASIL
TETÊ VIVIANI

(20) depois de ser agredido por um advogado
e pelo colega dele. A
tentativa de homicídio
foi em frente ao bairro
do Carmo.
NESTA EDIÇÃO

Museu Voluntários da
Pátria celebra aniversário
com visita guiada nesta
sexta-feira
PAULO MANTOANELLI

Prefeitura, Daae e Grupo Heineken realizam plantio de mudas de árvores no Parque Tropical

A Prefeitura e o Daae
(Departamento Autônomo de Água e Esgo-

tos) participaram nesta
quinta-feira (23) do 1º
Dia do Voluntariado do

Grupo Heineken no
Brasil, no Parque Planalto.

A cervejaria fez a doação de 1 mil mudas
de árvores nativas
para plantio em toda a
cidade, sendo que 100
delas foram plantadas
em uma área de reflorestamento no Parque
Planalto, indicada pelo
Daae.
O evento é organizado no mundo todo pelo
Grupo Heineken, mas
neste ano é a primeira
vez que ocorre no Brasil. Além de Araraquara, a unidade da empresa em Itu também mobilizou seus funcionários para a data especial,
que tem o tema “Sustentabilidade”.
NESTA EDIÇÃO
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Museu da Praça Pedro de Toledo completa 49 anos e está na programação
do “Hoje é dia de...” da Semana dos Museus e de Patrimônio

O Museu Histórico e
Pedagógico Voluntários
da Pátria foi aberto ao
público em 24 de maio
de 1970, num antigo
casarão na Avenida Espanha e, em 1975, passou a ocupar o prédio
da Praça Pedro de Toledo – local bastante ligado à história da cidade, construído em 1898
e inicialmente serviu de
cadeia e Fórum. Ao longo do tempo, o prédio
foi Prefeitura, Câmara
Municipal, Escola de
Belas Artes, Conservatório Musical e, atualmente, Museu.
Para celebrar os 49

anos da abertura, a Semana dos Museus e de
Patrimônio realiza, nesta sexta-feira, 24 de
maio, uma visita guiada pelo Museu Voluntários da Pátria – é a
última visita do programa “Hoje é dia
de...”, que nesta semana passou pelos cinco
museus municipais. A
atividade gratuita, realizada pela Secretaria
Municipal da Cultura e
Fundart, será das 14 às
16 horas e não é necessário realizar inscrição
previamente, basta
chegar e participar.
NESTA EDIÇÃO

Fórum de Araraquara
homenageia funcionários
Fórum de Araraquara
homenagem a todos os
funcionários, em especial aos mais antigos e
aos aposentados. O
evento ocorreu no salão
do Júri local e contou
com um público de
aproximadamente 100
pessoas.
Idealizada pelas escreventes Juliana Ferreira Cespedes e Luciana de Freitas, a atividade realizada em 26

de abril, incluiu uma
dinâmica em que os
funcionários presentes

homenagearam-se
mutuamente, trocando singelos presentes

Janone toma posse como vicepresidente da RA 18 da Facesp
DIVULGAÇÃO

Reforma administrativa
na Receita Federal é tema
da Tribuna Popular
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Na Sessão Ordinária
de terça-feira (21), durante a Tribuna Popular, Walter Miranda de
Almeida, credenciado
pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
(Sindifisco Nacional) –
Delegacia de Araraquara, abordou o tema
“Medida Provisória nº
870/2019 – Reforma
Administrativa na Secretaria Especial da
Receita Federal – Dia
Nacional Contra a

Mordaça”.
O orador destacou a
luta que tem sido feita
para demonstrar a importância da Receita
Federal do Brasil. “Em
janeiro, o governo baixou a MP 870, com
uma emenda que restringe os poderes dos
auditores fiscais e atende claramente os interesses dos poderosos,
dos ricos desse país, sonegadores, corruptos,
fraudadores.”
NESTA EDIÇÃO

Janone e equipe em evento realizado na Capital

O presidente da Associação comercial e Industrial de Araraquara,
o empresário José Janone Júnior, tomou posse
nessa quinta-feira, 23,
em São Paulo de uma
das vice-presidências
da Federação das Associações Comerciais
do Estado de São Pau-

lo (FACESP), mais precisamente da RA 18
(Região Administrativa
18) integrada por Araraquara.
Realizada na sede social do tradicional Clube Atlético Monte Líbano, localizado na
Avenida República do
Líbano, bairro do Ibi-

rapuera, uma das regiões mais valorizadas da
capital, a concorrida
cerimônia de posse da
nova diretoria da FACESP será dirigida
pelo presidente Alfredo
Cotait Neto, e atrai empresários de todo o estado.
NESTA EDIÇÃO

e agradecimentos.
NESTA EDIÇÃO

Maria Luzia da
Silva recebe
Título de
Cidadã
Araraquarense
Solidariedade. Essa foi
a principal virtude que
rendeu o Título de Cidadã Araraquarense a
Maria Luzia da Silva,
moradora do Jardim das
Estações e criadora da
Praça da Bíblia, localizada em frente a sua residência. A homenagem
foi realizada na quartafeira (22) no Plenário da
Câmara Municipal.
“Dona Luzia tem um
coração imenso que
não é dela, é do povo.
Ela tem solidariedade e
amor ao próximo”,
afirmou o vereador Toninho do Mel (PT), autor da indicação para
entrega do título.
NESTA EDIÇÃO
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