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Preço da cesta básica em Araraquara
volta a cair após 7 meses de alta
QUEDA DE 0,2% EM RELAÇÃO
AO MÊS ANTERIOR REDUZIU O
VALOR DA CESTA PARA R$569,02
O preço médio da cesta básica araraquarense voltou a registrar
queda após sete meses
de consecutivos aumentos. De acordo com
levantamento feito pelo
Núcleo de Economia do
Sindicato do Comércio
Varejista de Araraqua-
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Servidores municipais fizeram concentração em frente à Câmara Municipal ontem à noite em protesto
contra o que o sindicato da categoria, o Sismar, classifica como não atendimento de pauta de reivindicações de reajuste e benefícios aos funcionários públicos da cidade. Na própria manifestação, em assembléia, os servidores decidiram entrar em estado de greve, podendo paralisar algumas atividades a
partir da próxima sexta-feira. A prefeitura de Araraquara está sem dinheiro para honrar seus compromissos financeiros com fornecedores devido à crise que atinge o país.

O que
decidiram os
servidores em
assembléia
“Estado de greve;
Notificação sobre o
Estado de Greve para
GRTE, MPT, PMA E
CÂMARA;
Apoio e participação
na greve de amanhã da
educação.
Constituiu-se a comissão de servidores
para debater a pauta da
data base (59 itens pendentes) e a para elaboração do acordo coletivo
de trabalho;
Pedido de audiência
pública por setor e por
categoria com a participação de servidores, sindicato vereadores e representantes do governo para a construção de
um PCCV justo e democrático.”

Guerreiras
recebem o
Minas/Icesp
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As Guerreiras Grenás,
que vem de uma vitória importante contra a
Ponte Preta, voltam a
jogar na Fonte Luminosa e desta vez para enfrentar o Minas/ICESP,
pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida está
marcada para hoje
(15), às 18h30, com entrada gratuita para o
público.
NESTA EDIÇÃO

Edinho garante reajuste imediato
de 5% no salário dos servidores
O prefeito Edinho e os
servidores municipais
que formam o Comitê
de Gestão Democrática
decidiram em conjunto,
na segunda-feira (13),
que o reajuste do salário dos servidores municipais será de 5% e de
forma imediata, ou seja,
sem parcelamento desse índice, como constava na versão anterior
do projeto.
Também ficou decidido que o reajuste no
vale-alimentação (de R$
400 para R$ 520) será
pago apenas nos meses
em que o servidor não
faltar ao trabalho.
Quando faltar, o pagamento será o valor atual, de R$ 400. Uma cláusula do projeto de lei
anterior, que suspendia

o reajuste por seis meses após a quarta falta
registrada, também
será retirado.
Logo após a reunião
com o comitê, o novo
projeto de lei com as alterações foi elaborado
pelos técnicos da Prefeitura e enviado à Câmara Municipal. Também após o diálogo
com os servidores, o
prefeito Edinho se reuniu com os secretários
municipais para que
seja definido de onde
virão os recursos para
absorver o impacto do
reajuste nas contas do
município.
“O ano começou com
estimativa de 2% de
aumento do PIB [Produto Interno Bruto] nacional, foi revisado para

1,7% e, agora, para
1,4% com tendência de
queda. O aumento de
5% nos salários de forma imediata tem impacto de R$ 1,3 milhão
ao mês e R$ 15,6 milhões ao ano. Isso sem
falar nos R$ 700 mil
mensais no aumento do
tíquete, o que dá R$ 8,4
milhões ao ano. Se a situação do País se agravar no segundo semestre, nós teremos que tomar medidas duras de
contenção de despesas”, afirmou o prefeito
Edinho na reunião.
O vereador Roger
Mendes (Progressistas),
que integra o Comitê de
Gestão Democrática,
secretários e coordenadores municipais participaram da reunião.

Feiras de produtos do campo
fazem a diferença na cidade

Hortifrutis saudáveis, com qualidade e preços justos, são
oferecidos diariamente em vários pontos e horário em Araraquara

As diversas feiras de
hortifrutis de Araraquara, que oferecem diariamente produtos saudáveis com qualidade e
preços justos, continuam sendo o grande diferencial da cidade.
Um desses exemplos
é a Feira da Estação Ferroviária, realizada toda
quinta-feira, das 15h às
20h, no pátio do Museu
Ferroviário, por produtores do programa
Agricultura Familiar.
NESTA EDIÇÃO

ra (Sincomercio), em
nove supermercados da
cidade, o valor da cesta
caiu 0,19% em relação
a março de 2019, enquanto que no acumulado dos últimos 12
meses a variação foi
positiva de 13,37%.
NESTA EDIÇÃO

Inscrições abertas para
oficina “Exercícios
Dramatúrgicos
para Atores”
As Oficinas Culturais
Municipais abriram as
inscrições para o curso
“Exercícios Dramatúrgicos para Atores”, que
será ministrado a partir
do próximo dia 20 no
Museu Ferroviário Francisco Aureliano de Araújo. Os interessados devem se inscrever na Casa

da Cultura Luís Antonio
Martinez Corrêa.
“Exercícios Dramatúrgicos para Atores” será
ministrado pelo diretor e
dramaturgo Jair Alves.
São 20 vagas para o curso que será realizado às
segundas e quartas-feiras, das 19 às 21 horas.
NESTA EDIÇÃO

C
M
Y
K

Operação Estiagem treina
equipe para combate
às queimadas

Treinamento teve palestras com técnicos da Defesa Civil Estadual
e exercícios práticos

Com participação de
representantes de 26
municípios da região,
Araraquara foi sede
nessa terça-feira (14)
do 10º Treinamento Regional da Oficina Preparatória para a Operação Estiagem realizada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil em
parceria com Defesa

Civil Municipal. Ainda
haverá mais cinco treinamentos no Estado.
O treinamento teve
palestras com técnicos
da Defesa Civil Estadual no Centro Internacional de Convenção e
exercícios práticos no
pavilhão principal do
Centro de Eventos da
Região (Cear).
NESTA EDIÇÃO

Inscrições abertas para
oficina “Exercícios
Dramatúrgicos para Atores”
ATIVIDADE ACONTECE SEGUNDA E
QUARTA-FEIRA, DAS 19 ÀS 21 HORAS, NO
MUSEU FERROVIÁRIO, COM 20 VAGAS
NESTA EDIÇÃO
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