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1 mi de crianças e 164 mil gestantes ainda
precisam se vacinar contra a gripe em SP
PARA PROTEGER A POPULAÇÃO CONTRA O VÍRUS INFLUENZA E ATINGIR A META DE VACINAR 90% DO PÚBLICO-ALVO, PESSOAS
AINDA NÃO VACINADAS PRECISAM COMPARECER AOS POSTOS ATÉ 31 DE MAIO, DATA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA

A cada 19 horas, uma pessoa é assassinada
no Brasil por causa de sua orientação
sexual ou identidade de gênero
1 milhão de crianças e 164 mil gestantes ainda precisam se vacinar

Mais de 1 milhão de
crianças e 164 mil gestantes precisam comparecer aos postos de
saúde para se vacinar
contra gripe, para que
SP atinja a cobertura
vacinal de 90% entre os
grupos do públicoalvo. Por isso, nessa

Araraquara elege
uma Miss Brasil
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Livro
“Zilda
Mayo para
os íntimos”
é lançado
na Capital
Acontece no próximo
dia 27 de maio, na capital paulista o lançamento da Biografia da
atriz araraquarense Zilda Mayo, Considerada
uma das musas do cinema nacional.
Este registro fiel de
uma época de inigualável efervescência artística é tão marcante como
a brilhante presença de
Zilda diante de uma
câmera, no palco ou
nos bastidores.
NESTA EDIÇÃO

Plano de
estiagem
busca
diminuir
índices de
queimadas
NESTA EDIÇÃO

Fundo Social prepara
11º Dia do Brincar
A Prefeitura realiza no
próximo domingo (26 de
maio), entre 8h e 12h, no
Parque Infantil, em Araraquara, a 11ª edição do
Dia do Brincar, com uma
série de atividades espalhadas por dezenas de es-

tações especialmente instaladas no local.
O evento é realizado
por meio do Fundo Social de Solidariedade e
diversos parceiros da
cidade - secretarias municipais, Polícia Militar,

Corpo de Bombeiros,
Tiro de Guerra, Rotary
Club, Unip, Uniara,
grupos de escoteiros e
Associação Araraquarense de Proteção aos
Animais, entre outros.
NESTA EDIÇÃO

Ações visam descarte regular
de embalagens de agrotóxicos

Junto com a Prefeitura, produtores rurais, associações e
entidades de Araraquara visam proteção ao meio ambiente rural

Agricultores, pequenos produtores rurais e
Associação dos Revendedores de Insumos
Agrícolas de Araraquara e Região (Ariar), se
reuniram na semana
passada, no Centro de
Interesse Comunitário
(CIC), para realizar a

devolução e o descarte
de embalagens vazias
de agrotóxicos.
O esforço compartilhado objetiva promover a destinação correta dessas embalagens e
evitar a contaminação
do solo, das nascentes e
rios do município.

Segundo a coordenadora executiva de Agricultura, ligada à Secretaria Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico, Silvani Silva, a Prefeitura
e as entidades parceiras
(Inpev - Instituto Nacional de Processamento
de Embalagens Vazias,
EDA – Escritório de
Defesa Agropecuária,
CDRS - Coordenadoria
de Desenvolvimento
Rural Sustentável, e
Itesp - Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo) vêm
realizando essas ações
visando a proteção ao
meio ambiente.
NESTA EDIÇÃO
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GABRIELLE
VIANNA, DE
13 ANOS,
CATEGORIA
PRÉ-JUVENIL,
É MISS
ARARAQUARA
2017, MISS
SÃO PAULO
OFICIAL 2018
E AGORA MISS
BRASIL 2019

Representantes da comunidade LGBTI denunciaram, nesta semana, em um debate na Comissão de Direitos Humanos (CDH) que, a cada 19 horas, uma pessoa é assassinada no Brasil por causa de sua orientação
sexual ou identidade de gênero. A reunião ocorreu em celebração do Dia Internacional de Enfrentamento à
LGBTIfobia, lembrado nesta sexta-feira, 17 de maio. Tathiane de Araújo, presidente da Rede Trans Brasil,
entidade nacional que representa pessoas travestis e transexuais do Brasil, ressalta que a maior parte dos
assassinatos ocorrem em via pública e no período noturno. NESTA EDIÇÃO
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reta final da campanha, a Secretaria de
Estado da Saúde está
convocando pessoas
ainda não imunizadas
para que tomem as doses até o dia 31 de maio,
data prevista para encerramento.
NESTA EDIÇÃO

Araraquara elegeu
uma Miss Brasil esta semana! A jovem Gabrielle Vianna, de 13 anos,
moradora do Jardim
Águas do Paiol, foi coroada Miss Brasil na categoria Pré-Juvenil no
concurso Miss Brasil
Top Universo, realizado
em Porto Seguro no último sábado (18).
Gabrielle foi Miss Ara-

raquara 2017 também
na categoria Pré-Juvenil e, o ano passado,
participou do concurso
Miss São Paulo Oficial
e ganhou na sua categoria, assegurando sua
participação no Miss
Brasil Top Universo –
concurso que lhe assegurou o título de Miss
Brasil 2019.
NESTA EDIÇÃO

CPFL Soluções abre
inscrições em Araraquara
e região para curso de
formação de eletricistas
Moradores de Araraquara, Americana, Piracicaba e Ribeirão Preto
interessados em aprender um novo ofício já
podem se inscrever no
Curso de Formação de
Eletricistas de Construção de Rede de Distribuição Elétrica da CPFL

Soluções, empresa da
CPFL Energia que atua
na comercialização de
energia, infraestrutura e
eficiência energética, geração distribuída e serviços de consultoria. Com
um total de 30 vagas
abertas, o curso é gratuito. NESTA EDIÇÃO
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