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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 Araraquara (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%.
Na comparação mensal, a categoria de higiene pessoal registrou elevação de 2,63% enquanto os produtos de alimentação e limpeza doméstica apresentaram
queda nos preços, vari-

ando –0,67% e –0,44%,
respectivamente.
A pequena redução no
valor médio da cesta está
associada a uma queda
mais acentuada no preço de alguns produtos
essenciais, como o feijãocarioca (-9,7%), a farinha de mandioca torrada (-9,5%) e o queijo
muçarela (-4,2%).
Após quatro meses de
avanços contínuos, o valor do feijão-carioca voltou a recuar durante o
mês de abril. A queda de
9,7% na comparação
com o mês anterior tem
relação com a chegada
da segunda safra aos supermercados. As condições climáticas favoráveis vêm contribuindo
para o aumento do volume colhido e para o
crescimento da produ-

ção, viabilizando assim
a queda dos preços cobrados ao consumidor
final.
Em contrapartida, o
aumento dos preços
atingiu uma quantidade
maior de produtos. Dos
31 itens analisados, 20
estão mais caros, na
comparação com o mês
anterior, destacando-se
os aumentos no preço do
leite em pó (11,3%), da
cebola (11,1%) e do óleo
de soja (9,6%).
A pesquisa revela ainda que o encarecimento
do leite em pó reflete,
sobretudo, as dificuldades de rentabilidade que
o setor de gado leiteiro
vem enfrentando. O encerramento das tarifas
antidumping sobre a
importação do leite em
pó, principalmente da

União Europeia e Nova
Zelândia, foi recebida
com preocupação pelo
setor produtivo nacional,
que também registrou
queda na produção de
leite nos estados do Sul,
Sudeste e Centro-Oeste,
pressionando os preços
dos laticínios.
Metodologia - A Pesquisa da Cesta Básica é
uma parceria do Sincomercio Araraquara e do
Núcleo de extensão em
Conjuntura e Estudos
Econômicos, do Departamento de Economia
da UNESP/FCLAR. É
realizada semanalmente em nove supermercados de Araraquara, analisando as variações de
preços de 31 produtos
de Alimentação, Higiene Pessoal e Limpeza
Doméstica.
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C
M
Y
K

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.
As vagas para os exercícios dramatúrgicos são
oferecidas a jovens com
idade entre 16 a 25 anos,
interessados em participar do experimento que

propõe trabalhar o tema
“Como vivíamos há cinquenta anos?”. Não é
necessário ter experiência na área cênica para
a participação.
Os inscritos terão
oportunidade de praticar o método de criação
da Cooperativa Paulista
de Teatro, estabelecido
há várias décadas, quando o Teatro Brasileiro lutava para desvencilharse da Censura Federal
imposta pelo regime militar. Naquele período os
grupos teatrais que despontaram, ficaram conhecidos pela maneira
espontânea de levar seus
textos a Cena. A longa
lista de contribuição
dada por esses grupos ao
Teatro será discutida e
estudada, durante os
exercícios propostos.

De acordo com os produtores da oficina, o
grande exemplo deste
trabalho coletivo veio a
público, denominado
como “Ato Teatral” que
teve por objetivo partir
de um tema “pré-estabelecido” que resultou
num espetáculo apresentado no Teatro Sergio
Cardoso, em São Paulo.
Dele participou mais
de 30 atores, boa parte
deles hoje no cast nacional, com destaque para:
Paulo Betti, Eliane Giardini, Lilia Cabral além,
dos diretores Chiquinho
Medeiros, Celso Frateschi, José Rubens Siqueira, José Rubens Xaxá,
Fernando Peixoto, Adilson Barros e Renato Consorte, sob a coordenação
geral do dramaturgo Jair
Antônio Alves, responsá-

vel pela programação
em Araraquara.
O grande intento dos
exercícios desta oficina é
permitir que o participante experimente interpretar uma realidade
imediata que não lhe
pertence, tome conhecimento das técnicas de
interpretação e tenha a
oportunidade de conhecer a história recente.
A oficina terá início no
próximo dia 20 de maio.
Os interessados devem
procurar a casa da Cultura para realizar a inscrição – o atendimento é
realizado de segunda à
sexta-feira, das 9 às 16
horas. É necessário apresentar RG e comprovante de endereço. A Casa da
Cultura está localizada à
Rua São Bento, 909, no
Centro de Araraquara.
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Operação Estiagem
treina equipe para
combate às queimadas
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).
No evento, foi lançado o Plano Municipal de
Contingência de Proteção e Defesa Civil pela
Secretaria Municipal de
Cooperação em Assuntos
de Segurança Pública.
As ações preventivas englobam o período de estiagem e irá até 30 de
setembro.
Durante a abertura, o
secretário municipal da
Pasta de Segurança, coronel João Alberto Nogueira Júnior destacou a
importância do trabalho
preventivo. “Em Araraquara tivemos 523 casos
de queimadas em 2016,
depois 505 em 2017 e 267
no ano passado, segundo dados do Corpo de
Bombeiros. Portanto, a
prevenção é fundamental para a redução das
queimadas urbanas e
rurais”, enfatizou.
Nogueira Júnior também agradeceu o apoio
do prefeito Edinho e to-

das as secretarias municipais pelo envolvimento nas ações da Defesa
Civil e do Plano de Contingências.
Para o coordenador
estadual de Defesa Civil
e secretário-chefe da
Casa Militar, coronel
Walter Niakas Júnior,
toda cidade deveria ter
uma Defesa Civil estruturada e atuante.
“No estado, tivemos
uma redução de 24%
(confirmar) de focos de
incêndio no período de
2017 e 2018. Por isso, é
importante a organização da Defesa Civil”,
afirmou.
Niakas também alertou que as chuvas de verão estão mais intensas
e além das cidades próximas ao litoral também
afetaram a região central do estado.
“Neste ano, foram registrados 41 óbitos em
áreas alagadas e isso nos
remete a uma reflexão de
investir cada vez mais em
prevenção”, observou.
DENGUE
O coordenador regional de Proteção e Defesa
Civil de Araraquara,
Amarildo Calegari, ressaltou que na programação das palestras foi
acrescentada o tema de
combate à dengue, ministrado pela Sucen, diante das dificuldades enfrentadas pelos municípios em proteger a população.
Ao final, cada cidade
recebeu um kit com
equipamentos de proteção individual e ferramentas de combate a incêndios em área de vegetação.
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