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CPFL Soluções abre inscrições em Araraquara
e região para curso de formação de eletricistas
PROJETO ESCOLA DE ELETRICISTAS VISA CAPACITAR E INSERIR PROFISSIONAIS NO MERCADO DE
TRABALHO PARA QUE POSSAM DESENVOLVER ATIVIDADES NAS REDES ELÉTRICAS DE DISTRIBUIÇÃO
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, ge-

ração distribuída e serviços de consultoria. Com
um total de 30 vagas abertas, o curso é gratuito.
As aulas ocorrerão no
período diurno entre julho e setembro. A formação é oferecida em parceria com o Instituto de
Educação Pró-Energia de
São Paulo (Ipesp). As inscrições podem ser realizadas até o dia 07 de junho
pelo e-mail recrutaservi-

cos @cpfl.com.br. Os candidatos devem enviar o
currículo atualizado para
o endereço indicado com
o assunto “ESCOLA
CPFL SOLUÇÕES”.
As etapas do processo
seletivo serão eliminatórias,
e os testes ocorrerão entre
os dias 10 e 14 de junho.
Os locais das provas serão
informados após aprovação das inscrições. Para participar, é necessário ter mais

de 18 anos, ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) de categoria B válida e definitiva.
Os candidatos devem
residir nas cidades de
Americana, Piracicaba,
Ribeirão Preto, Araraquara, Franca ou São José do
Rio Pardo. Como as aulas
serão oferecidas em Araraquara, caso o participante selecionado seja de ou-

Plano de estiagem busca diminuir
índices de queimadas
REALIZADO POR VÁRIOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 15 DE MAIO
A 30 DE SETEMBRO, PROGRAMA TAMBÉM CONTA COM A POPULAÇÃO
O Plano Municipal de
Contingência de Proteção e Defesa Civil, lançado na terça-feira (14), em
Araraquara, busca articular secretarias municipais, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental e Cetesb, entre outros órgãos públicos, para
combater e diminuir os
índices de queimadas urbanas e rurais no município.
Nos últimos dois anos,
as ações do Plano têm
provocado redução nos
índices de queimadas.
Neste período do ano entre fins de maio e de setembro -, a diminuição
das chuvas faz baixar a
umidade do ar e aumentar os índices de incêndios e queimadas, principalmente na área urbana.
Em entrevista na quarta-feira (15) ao programa
‘Canal Direto com a Prefeitura’, o agente Luiz
Dell"acqua, da Defesa Ci-

vil (ligada à Secretaria
Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública), explicou as várias consequências de incêndios e queimadas.
Segundo Luiz, os incêndios são provocados,
em sua grande maioria,
por pessoas, principalmente, em terrenos baldios mal cuidados, que
acumulam mato alto e
lixo urbano. Os sinistros
também eliminam importantes microrganismos do solo, tornando-os
vulneráveis à erosão.
“As pessoas com problemas respiratórios podem ver agravadas a situação no período de estiagem se persistir as
queimadas, principalmente crianças e idosos”,
disse Luiz Dell’acqua.
Desde 2017, quando
foi lançada a primeira
edição do Plano de Contingência, tem diminuído

os índices de queimadas
no município, conforme
dados do Corpo de Bombeiros.
Foram registradas 267
ocorrências de queimadas em Araraquara em
2018, contra 505 registros em 2017, o que significa uma redução de
mais de 30% de incidência entre os dois anos.
INTERAÇÃO
O Plano Municipal de
Contingência de Proteção e Defesa Civil inclui
a realização de palestras
em escolas públicas e nas
unidades de CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), além da
distribuição de material
educativo e instalação de
outdoors, em parceria da
Secretaria Municipal de
Cooperação em Assuntos
de Segurança Pública,
Secretaria Municipal de
Comunicação com a Diretoria de Gestão Ambiental do Daae.

Conforme enfatizou
Luiz Dell’acqua, a população também pode colaborar com a campanha
denunciando de forma
anônima terrenos queimados, ou quando flagrar a limpeza de terrenos feitas a partir de incêndios propositais.
A denúncia anônima
pode ser feita diretamente à Diretoria de Gestão
Ambiental do Daae, através do telefone 0800770.1595. A população
também pode utilizar o
WattsApp da Prefeitura –
9.9760-1190. E para mais
informações ou esclarecimentos de dúvidas:
defesacivil@araraquara.sp.gov.br
ou telefone 199.
AO VIVO
O programa ‘Canal
Direto com a Prefeitura’
vai ao ar ao vivo, às
18h30, de segunda a sexta-feira, na página do Facebook da Prefeitura de
Araraquara.

Famílias participam do Dia
Internacional dos Museus
‘FACHADAS DO TEMPO E ACERVOS HISTÓRICOS’ ATRAI PÚBLICO
FAMILIAR PARA A PRAÇA EM ARARAQUARA
Em noite de Lua Cheia
Azul, que ocorreu no sábado, em 18 de maio de
2019, foi comemorado o
Dia Internacional dos
Museus, que atraiu o público familiar ao Museu
Histórico e Pedagógico
Voluntários da Pátria, em
fim da tarde e noite na
Praça Pedro de Toledo
em Araraquara.
Dinossauros carnívoros
do grupo dos Celurossauros que evoluíram
para as aves e dinossauros herbívoros do grupo

dos Ornitópodes que deixaram suas pegadas impressas nas areias do tempo, cimentadas em arenito, foi o tema escolhido
para o desenvolvimento
do projeto científico, Fachadas do Tempo e Acervos Históricos, promovido pelo curso de Ciências da Informação e da
Documentação da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto (FFCLRP/USP)
com coordenação da pro-

fessora doutora Silvia
Maria do Espírito Santo
pelo Departamento de
Ciências da Informação e
participação do professor
doutor Luciano Bachmann pelo Departamento de Física. Simultaneamente o evento aconteceu com temas locais em
Ribeirão Preto e Sertãozinho.
Foram projetados desenhos científicos que ilustram a imaginação sobre
as formas e tamanhos de
animais pré-históricos
que viveram em Araraquara, quando aqui era
deserto há 135 milhões
de anos e muitas pegadas
jurássicas sedimentadas
pelo tempo podem ser
observadas no calçamento de Araraquara, oriundas da Pedreira São Bento. Como atividade lúdica experimental os visitantes puderam registrar
suas pegadas identificadas para acervo público
municipal e exposição
didática a ser programada no MAPA.
A realização do evento
local de iniciativa da Associação de Bueno de An-

drada para Cultura e Turismo Rural (ABATur)
em parceria cultural com
a Associação Comercial,
Industrial e de Serviços
(ACIA Araraquara) e colaboração do professor
doutor Marcelo Adorna
Fernandes pelo Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar) teve
apoio da Secretaria de
Cultura, Gerência de
Museus e Secretaria de
Obras e Serviços Públicos da prefeitura municipal. Em contrapartida,
foi feita a repintura da
fachada do museu sobre
pichações recentes e o
serviço de serralheria
com pintura da porta de
ferro centenária do prédio datado de 1898 em
ação comunitária.
Estiveram presentes, o
presidente da ACIA, José
Janone Júnior, a vereadora Juliana Damus e o vereador Elias Chediek, recepcionados pelo publicitário Théo Bratfisch, diretor da ABATur de Bueno de Andrada.

tro município, a empresa
fornecerá hospedagem e
refeição.
O curso acontece durante a semana, das 8h às
18h, com possibilidade de
algumas aulas aos sábados, o que será previamente informado aos alunos. A participação não
garante vaga no quadro
de colaboradores do Grupo CPFL.
“Com a Escola de Eletri-

cistas, a CPFL Soluções e
o Ipesp trazem uma oportunidade de capacitação
profissional para os moradores das áreas de atuação
do Grupo CPFL, ajudando a formar mão de obra
qualificada para as ofertas
de emprego existentes”,
reforça o diretor-presidente de Serviços de Infraestrutura em Energia
da CPFL Soluções,
Eduardo Soares.

Livro “Zilda Mayo
para os íntimos” é
lançado na Capital
Biografia da
atriz Zilda
Mayo feita por
jornalista
resgata
histórias de
vida e
profissão de
uma das
musas do
Cinema
Nacional

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.
Ao longo do livro o leitor
irá percorrer cronologicamente fatos e curiosidades
de um período em que fazer cinema era um verdadeiro ato de coragem, li-

berdade e resiliência.
Resiliência que manteve a chama do cinema
nacional viva para gerações que ainda estavam
por vir.
Elaborado a quatro
mãos por Zilda Mayo e
pelo jornalista Luiz Augusto Zakaib, ricamente
ilustrado com fotos e passagens da vida desta maravilhosa artista, o livro
será uma fonte de prazer
para os leitores e estudiosos da Sétima Arte.
O lançamento acontece
no
Teatro
Paiol
Cultural(Rua Amaral
Gurgel, 164 – Santa Cecília), à partir das 19 horas.

Museu da Imigração
tem e-book sobre
informações
genealógicas
OBJETIVO É AUXILIAR PESSOAS
QUE BUSCAM ESSES DADOS MAS
NÃO SABEM POR ONDE COMEÇAR
OU OS QUE DESCONHECEM A
FINALIDADE DOS DOCUMENTOS
O Museu da Imigração
conta com um e-book
com mais de dez mil publicações, 250 mil imagens, além de entrevistas
e objetos para atender as
pessoas que buscam informações genealógicas,
mas não sabem por onde
começar ou desconhecem a finalidade dos documentos, que, muitas
vezes, servem para o processo de cidadania.
A publicação detalha os
períodos relacionados a
processos migratórios e
dá dicas sobre como buscar nomes, sobrenomes e

o destino de famílias depois do desembarque em
portos do país.
A estimativa é que 80%
do acervo sejam de italianos, mas também há
informações de outras
nacionalidades – incluindo a história de um austríaco que sobreviveu ao
naufrágio do Titanic e
veio ao Brasil em 1924.
O download do livro
digital é gratuito, basta
acessar o site http://
museudaimigracao.org.br/
ebook-acervo-digital-domuseu-da-imigracao/

