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Feiras de produtos do campo
fazem a diferença na cidade
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.
Segundo a coordenadora executiva de Agricultura, ligada à Secretaria Municipal do Trabalho
e do Desenvolvimento

Econômico, Silvani Silva,
adquirir produtos hortifrutis saudáveis diretamente do campo, com
preços acessíveis e em
horários alternativos,
continua fazendo a diferença em Araraquara.
“Tudo isso, além da
oportunidade para o consumidor apreciar a bela
arquitetura da antiga Estação e do Museu Ferroviário, por exemplo, que
junto com os produtos
ainda oferece um bom
pastel e música popular
brasileira de boa qualidade”, enfatiza Silvani.
Vale reiterar que os

hortifrutis produzidos
nos assentamentos rurais
de Araraquara são colhidos no próprio dia da feira e o consumidor ainda
tem a vantagem de estabelecer um contato direto com o produtor.
ALTERNATIVAS
Silvani Silva também
destaca o papel do prefeito Edinho na realização
das feiras em Araraquara. “Desde o primeiro
mandato, em 2001, Edinho lançou a proposta
das feiras dos agricultores, como a da Praça Pedro de Toledo (em 2002),
tradicional de todas as

manhãs de sábados e
uma das mais consolidadas na cidade”.
Silvani ainda lembrou
as feiras permanentes realizadas de segunda a sábado, no Terminal Central de Integração (TCI),
e aquelas de manhã em
algumas padarias da cidade, em parceria com o
Sindicato da Panificação.
A relação das padarias
e os horários dessas feiras
podem ser conferidos no
site
da
Prefeitura
(www.araraquara.sp.gov.br).
FEIRA DO PRODUTOR
Também desde a semana passada, com apoio

‘AABB Comunidade é exemplo de programa
de educação integral’, diz Edinho
PREFEITO PARTICIPOU DA ENTREGA DE KITS DE NOVOS UNIFORMES AOS
ALUNOS DO PROGRAMA E ACOMPANHOU APRESENTAÇÕES CULTURAIS
Os kits de novos uniformes aos alunos do Programa Integração AABB
Comunidade foram entregues em evento na
noite de sexta-feira (10),
na sede da AABB, na Avenida Manoel de Abreu. O
prefeito Edinho e a secretária da Educação, Clélia
Mara dos Santos, participaram da atividade.
O evento ainda contou
com apresentações culturais de música, dança e
teatro protagonizadas pelas 120 crianças e adolescentes atendidos pelo

programa, que foram assistidas pelos pais e responsáveis.
Os kits entregues aos
alunos contêm camiseta,
bermuda, casaco, calça,
toalha de banho, sunga
ou maiô, mochila, tênis,
chinelo, meias, filtro solar e itens de higiene.
O AABB Comunidade
é desenvolvido em parceria da Prefeitura com a
Fundação Banco do Brasil (FBB), a Federação
Nacional das Associações
Atléticas do Banco do
Brasil (Fenabb) e a Asso-

ciação Atlética Banco do
Brasil. Enquanto a Prefeitura oferece alimentação,
professores e transporte,
a Fundação Banco do Brasil fornece os uniformes
e o espaço físico.
“Fico muito feliz por
ver o resultado de um
projeto educacional feito
com tanto carinho e dedicação. Parabéns a todos
os alunos, aos pais e responsáveis, à coordenação
e aos educadores. Não
existe educação de qualidade sem educadores
comprometidos”, afir-

mou o prefeito.
A secretária Clélia Mara
dos Santos agradeceu a
todos pela seriedade e
pelo compromisso. “O
que vocês viram aqui é
uma escola pública de
qualidade”, declarou.
Ainda estiveram no
evento a vice-presidente
do programa, Natália
Camargo; a coordenadora, Alice Rezende da Silva; a coordenadora técnica da Educação Integral,
Márcia Costa; além dos
educadores e dos familiares dos alunos.

e parceria da Prefeitura,
projeto do Senar, Sindicato Rural de Araraquara e Itesp oferece a Feira
do Produtor do bairro
Santa Clara, nas noites de
segunda-feira, na Praça
Álvaro Taniguchi.

O mesmo projeto engloba a feira do estacionamento da UPA Valle
Verde, sempre às terçasfeiras, das 16h às 20h. E
neste mesmo horário, às
sextas-feiras, em frente à
Arena da Fonte.

Homem é preso furtando
combustível
Um homem de 32 anos
foi preso quando furtava
combustível de um caminhão. O crime ocorreu na noite de segundafeira, em Santa Lúcia.
O motorista estacionou
o caminhão em frente a
sua residência, quando
flagrou o homem furtando o combustível do veículo. O motorista de 60

anos, tentou segurar o ladrão, mas ele conseguiu
fugir.
A polícia foi até a casa
do homem, que era conhecido do motorista. Na
casa dele, foram apreendidos um galão com 20
litros de óleo diesel e dois
metros de mangueira de
borracha. O homem foi
conduzido à cadeia.

Idoso é assaltado
Um idoso de 74 anos foi
assaltado na noite de segunda-feira no Jardim
Planalto, em Américo
Brasiliense.
Um homem com uma
camiseta amarrada no
rosto e armado com uma
faca pulou o muro da

casa do aposentado e exigiu pertences dele e de
sua esposa, de 57 anos.
Depois de roubar R$
300 e um celular, o criminoso fugiu sem deixar
pistas. Apesar das buscas
realizadas pela PM, o suspeito não foi identificado.

