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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 quarta-feira (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.
Lucas Grecco (PSB), 1º
secretário, presidiu o
evento e frisou: “Ela realmente faz a diferença no
município com o trabalho

social que desenvolve.”
Para o prefeito Edinho
Silva (PT), são de extrema importância as homenagens prestadas pela
Câmara Municipal. “Reconhecer o povo que
constrói a nossa cidade é
dar visibilidade aos
exemplos positivos e eternizá-los na história.”
Mesmo com a homenagem, Maria Luzia sente que seu dever ainda
não foi cumprido. “Enquanto eu viver, ainda
tenho muito a fazer. Prometo que serei cada dia
melhor e continuarei
meu trabalho.”
Sobre a homenageada
Nascida em 1943, na
zona rural da cidade de
Lagoa Dourada, em Minas Gerais, Maria Luzia
casou com Sebastião
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Cândido da Silva, com
quem teve sete filhos, 21
netos e oito bisnetos. Em
1974, mudou-se para São
João Del Rei, onde trabalhou em um orfanato de
missionários e foi impactada pela necessidade de
ajudar o próximo. Na
época, chegou a acolher
cerca de 80 crianças em
situação de vulnerabilidade, adotando formalmente duas.

Em 1998, dona Luzia
mudou-se para Araraquara. Após presenciar um
acidente próximo a sua
residência no Jardim Estações, por conta do
mato alto de um terreno,
ela começou a cuidar do
espaço e criou a Praça da
Bíblia. Um local de “meditação”, onde as pessoas podem aproveitar a
sombra das árvores e ler
o Livro Sagrado.

Projeto Taekwondo “Educação e Progresso”
acolhe jovens no Yolanda Ópice
No último sábado (18),
o vereador Rafael de Angeli (PSDB) prestigiou a
entrega dos novos uniformes aos atletas do projeto “Taekwondo Educação e Progresso”. O evento aconteceu na Escola
Estadual Leonardo Barbieri, no bairro Yolanda
Ópice, e contou com a
participação do Secretário de Esportes e Lazer,
Everson Miguel Inforsato, o “Dicão”.
O Projeto Taekwondo
Educação e Progresso
fase V atende crianças de
06 a 17 anos, de forma
gratuita, há três anos, por
meio da Lei Estadual de
Incentivo ao Esporte,
executado pela FETESP Federação de Taekwondo

do Estado de São Paulo,
tendo como patrocinador a empresa Cometa e
como apoio o Instituto
JCA.
Para João Paulo Pereira
Dias, o projeto Taekwondo Educação e Progresso
é um elemento transformador para crianças e
adolescentes, já que, através dos fundamentos da
modalidade, ensinam valores às crianças que
transcendem os tatames
e é praticado na vida dos
jovens, ajudando a formar cidadãos de bem na
sociedade. “Valores como
cortesia, integridade, perseverança e autocontrole,
são as bases do ensino da
modalidade. Pais e professores relatam mudan-

ças comportamentais nas
crianças inseridas no projeto, percebem um aumento no foco das atividades e a responsabilidade em seus deveres, além
de ocupar o tempo desses jovens, tirando-os da
rua”, explica o Mestre.
Após a entrega dos
uniformes, os atletas realizaram uma apresentação de movimentos
aprendidos nas aulas,
para os pais e os convidados presentes.
O secretário de Esportes e Lazer parabenizou,
colocou-se à disposição
do projeto e enfatizou
que “existem jovens no
programa que já estão
em um nível avançado e
podem representar Ara-

raquara nas competições
desse esporte”.
Para Rafael de Angeli,
toda a prática de esporte
é válida. “Somos privilegiados por termos, em
nosso município, uma
frente deste projeto estadual tão importante. Mais
do que uma simples recreação, esportes como o
Taekwondo trabalham
inúmeras competências
sociais e emotivas dos jovens, oferecendo-lhes
oportunidades de se desenvolverem na sociedade como um todo”, destaca o vereador.
Estavam presentes
também Sérgio Silvia, da
Favorita Cultura Esporte, e o vereador Edio Lopes (PT).

Reforma administrativa na Receita Federal
é tema da Tribuna Popular
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.”
Almeida explicou que a
emenda em questão não
permite à Receita Federal
compartilhar dados de
investigações com o Ministério Público e a Polícia Federal. “Então nós
fazemos o trabalho e ele
vai para a gaveta. Nós não
podemos, como sempre
fizemos, compartilhar.
Não estou falando que
não podemos fiscalizar
mais, nós vamos continuar auditando, fiscalizando corrupção, fraude,
tudo certinho, mas depois de tudo pronto, de
meses de trabalho, você
não pode passar para o
Ministério Público, não
pode passar para a Polícia Federal.”
Para o auditor, a população precisa entender

que “isso é muito ruim
para o país, pois o nosso
papel é auditar qualquer
tipo de sonegação, fraude,
tudo ligado à corrupção”.
Também citou a participação da Receita Federal na Lava Jato. “Em
março de 2014, os auditores foram convidados
para integrar a operação,
que começou em 2013.
No final de 2018, foram
programadas 2.971 operações, sendo que 641
estão em andamento e
2.330 estão encerradas.
Eram 108 políticos envolvidos, e R$ 17,9 bilhões,
sendo R$ 1,8 bilhão de
pessoa física e R$ 16,1
bilhões de pessoa jurídica. Então vejam a importância desse trabalho. É
dinheiro que poderia ir
para a educação, para a
saúde, para tudo o que é

importante. E olha que
não terminou ainda, temos muitos contribuintes para ver, vai aparecer
mais coisa.”
Encerrou pedindo aos
vereadores um requerimento de apelo para que
o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), autor da emenda, e para
quem vai votar a MP, que
excluam a referida emenda. “Vai para o Plenário
ainda, então dá tempo de
excluir essa emenda, pois
vai ser um prejuízo muito grande para o país. Nós
saímos para a rua para
poder combater a corrupção, se cortarem esse poder, cortar essa atribuição
dos auditores fiscais, acabou, porque quem fornece os dados contábeis, financeiros, somos nós da
Receita Federal.”

Conduzindo a 109ª Sessão Ordinária, o presidente
da Câmara Municipal de Araraquara, vereador Tenente Santana (MDB), recebeu do líder do governo,
vereador Paulo Landim (PT), pedido de inclusão de
três projetos para votação na Ordem do Dia, o Programa Municipal de Transferência de Renda e Incentivo à Inclusão Produtiva – "Bolsa Cidadania", a
abertura de crédito de R$ 1,6 milhão para o mesmo
programa e o substitutivo que regulariza o bônus de
R$ 120 no ticket dos funcionários públicos.
Especificamente, sobre o Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº 141/2019, que cria o Programa Municipal de Transferência de Renda e Incentivo à Inclusão Produtiva – "Bolsa Cidadania", que objetiva garantir o direito à renda mínima e propiciar a inclusão produtiva, destinando-se às pessoas ou famílias
que se encontrem em situação de extrema vulnerabilidade social ou de extremo risco social, houve
muitos debates.
O Poder Executivo aponta como objetivos: propiciar acesso aos direitos fundamentais preconizados
pela Constituição Federal, fortalecer vínculos familiares e da convivência comunitária, promover estratégias de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho por meio de encaminhamento ao
trabalho assalariado, ao empreendedorismo, ao trabalho autônomo e ao trabalho associado no modelo
da economia solidária.
Os requisitos para a inserção no programa são: inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais,
inserção, atendimento ou acompanhamento pelos
equipamentos públicos de assistência social, renda
per capita mensal de até 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, presença de condições de vida
que levem à exposição a riscos pessoais e/ou sociais,
devidamente comprovados pelos técnicos da Política Municipal de Assistência Social.
O atendimento dará prioridade para adultos em
situação de desemprego, desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego e de Previdência Social pública ou privada, família com maior número de
crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos,
pessoa com mais de 60 anos, família com membro
com deficiência, mulheres vítimas de violência doméstica mediante comprovação de atendimento pela
rede protetiva, família chefiada por mulher, adolescente em situação de extrema vulnerabilidade, Atiradores do Tiro de Guerra do município que se encontrem em situação de desemprego e/ou em situação de vulnerabilidade social ou risco social, família
com membro em situação de privação de liberdade
sem direito ao auxílio-reclusão, pessoa em situação
de rua ou em atendimento nos serviços de acolhimento, pessoa egressa do sistema penitenciário ou
cumprindo medida socioeducativa, ou família com
membro egresso do sistema penitenciário ou cumprindo medida socioeducativa e família residente em
área de risco.
A outra inclusão foi a abertura de Crédito Adicional Especial, até o limite de R$ 1,6 milhão, que objetiva o atendimento de despesas na implementação
do Programa “Bolsa Cidadania”, por quatro meses,
pois o mesmo terá início no mês de setembro, após
licitação para a contratação de operadora do cartãoalimentação utilizado para efetuar os repasses aos
beneficiários.
Por último, o Projeto da Prefeitura que excetua determinadas faltas justificadas para fins de recebimento do benefício “bônus alimentação” a ser pago ao
servidor público municipal. São elas: gala, nojo, folga eleitoral, licença paternidade, licença maternidade, doação de sangue e acidente de trabalho.
Vereador Tenente Santana –
Presidente da Câmara Municipal de Araraquara

Servidores municipais de Boa Esperança
do Sul entram em greve nesta sexta-feira
Os servidores municipais de Boa Esperança do
Sul, reunidos em assembleia na noite de ontem,
decidiram entrar em greve nesta sexta-feira, dia
24. Eles farão um café da
manhã coletivo na praça
em frente à Prefeitura e,
ali, decidirão os rumos do
movimento grevista, se
ele continua na segundafeira ou se haverá algum
outro encaminhamento.
Quem estiver ali, vai decidir por todos. Portanto,
participe.
A categoria está sem re-

ajuste salarial desde maio
de 2015, amargando prejuízos ano após ano. Desde 2015, a inflação já comeu 22% do salário de
cada servidor. Isso significa que um servidor que
ganha R$ 1 mil, deixa de
receber R$ 220 por mês!
Em um ano, o prejuízo
passa dos R$ 2,5 mil.
Sabendo que as condições financeiras da Prefeitura estão melhores e
que há limite dentro da
margem da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) para conceder o

reajuste, os servidores estão organizados para conseguir diminuir um pouco seu prejuízo salarial.
O Prefeito Fábio de
Souza (PMDB), o Fabião,
só respondeu às reivindicações feitas pela categoria 60 dias depois que foram protocoladas e depois que a categoria entrou em estado de greve
e a Gerência Regional do
Trabalho e Emprego
(GRTE) marcou audiência.
Mesmo assim, a proposta do prefeito foi de

2,5% de reajuste salarial.
A categoria, na assembleia de ontem (22/05),
rejeitou esse índice e quer
continuar negociando.
Com o anúncio da greve, a GRTE será novamente comunicada e
uma nova audiência deve
ser marcada para tentar
seguir com as negociações e evitar a greve.
O SISMAR também vai
comunicar a Prefeitura
sobre a greve e pedir
abertura de diálogo imediatamente.

e Nova Europa.

