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Fundo Social reforça importância
da doação de agasalhos
CAMPANHA QUE VAI ATÉ 29 DE JUNHO
EM ARARAQUARA TEM MAIS DE 100
POSTOS DE COLETAS DE ITENS DE
INVERNO ESPALHADOS NA CIDADE
Com a expectativa de
arrecadar até 100 mil
itens este ano, ou sete
mil a mais que no ano
passado, quando somou 93 mil itens doados, vai até o dia 29 de
junho em Araraquara a
Campanha do Agasa-

lho 2019, aberta em 27
de março.
Até o início desta semana, foram contabilizadas pelo Fundo Social de Solidariedade
quase 30 mil doações de
itens de inverno.
NESTA EDIÇÃO

Daae lança cartilha
sobre uso dos bolsões
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Edital do SesiSP selecionará
projetos para a
programação
cultural de
2020
A programação cultural do SESI-SP do próximo ano vai começar a
ganhar forma. Para selecionar os espetáculos
teatrais, exposições e
apresentações musicais
que vão envolver o público em 2020, a instituição receberá propostas
entre os dias 15 de maio
e 12 de julho. Produtores, companhias, grupos e artistas poderão
encaminhar seus projetos exclusivamente pelo
sistema captacaoproj
etosculturais.sesisp.org.br.
NESTA EDIÇÃO

Evento
gratuito sobre
saúde bucal é
promovido
pelo curso de
Odontologia da
Uniara dia 21
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ATIVIDADES
SERÃO
REALIZADAS DAS
8H30 ÀS 12H, NO
PARQUE INFANTIL
Na próxima terça-feira, dia 21 de maio, o curso de Odontologia da
Universidade de Araraquara – Uniara promove o evento “Cárie da
boca para fora”, das
8h30 às 12h, no Parque
Infantil. A atividade é
gratuita e aberta ao público. NESTA EDIÇÃO

Outdoors conscientizam
sobre queimadas urbanas

O Daae, em parceria
com a prefeitura municipal, elaborou uma cartilha para os usuários dos
bolsões de entulho e volumosos, com o objetivo
de esclarecer todas as dúvidas em relação ao uso
desses equipamentos.
A cartilha, denominada Guia Verde, está disponível no site do Daae,
no link www.daaearara

quara.com.br/images/
G u i a _ Ve r d e compactado.pdf e também pode ser encontrado no portal da prefeitura de Araraquara.
A versão impressa do
Guia Verde está sendo
confeccionada e será
entregue aos usuários
nos oito bolsões sob responsabilidade do Daae.
NESTA EDIÇÃO
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Mudanças na
temperatura podem
provocar gripes
e resfriados

A Campanha das
Queimadas de 2019
está com 20 outdoors
colocados em pontos
estratégicos na cidade,
durante o período de
quinze dias. Além disso, o Daae tem intensificado as ações de educação ambiental, com
distribuição de cartazes
e folders, além das ati-

vidades nas unidades
escolares e muita fiscalização.
As iniciativas de combate às queimadas urbanas têm o envolvimento do Daae, por
meio da Diretoria de
Gestão Ambiental DGA (Gerência de Gestão Ambiental e Sustentabilidade/Unidade de

Educação Ambiental e
Gerências de Fiscalização e Biodiversidade,
assim como de outros
parceiros da administração pública, entre
eles a Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil Municipal e a
Secretaria Municipal de
Educação.
NESTA EDIÇÃO

Durante o Outono é
comum mudanças
bruscas na temperatura e tempo instável.
Para evitar problemas
de saúde, é importante
incorporar alguns hábitos na rotina. Idosos e
crianças precisam de
mais atenção, já que resfriados e gripes podem
atingi-los facilmente.

Nessa época, o dia inicia mais frio, esquenta no
decorrer das horas e volta a esfriar no fim da tarde. Essas mudanças exigem que as crianças estejam vestidas adequadamente para suportar
as mudanças na temperatura. Para os idosos, a
recomendação é a mesma. NESTA EDIÇÃO

Site da Polícia Civil
registra desaparecimento
de pessoas
DELEGACIA ELETRÔNICA FACILITA A
INTERFACE COM A CORPORAÇÃO E O
ENCAMINHAMENTO DA OCORRÊNCIA; SAIBA
COMO FUNCIONA O PROCEDIMENTO
NESTA EDIÇÃO

Maio Amarelo: motociclistas são principais vítimas do trânsito
UTILIZAR CAPACETE ADEQUADO, VESTUÁRIO RESISTENTE E PRESTAR MUITA ATENÇÃO NO CORREDOR
ESTÃO ENTRE AS RECOMENDAÇÕES DO DETRAN.SP
O Estado de São Paulo registrou neste primeiro trimestre de 2019
o menor número de
mortes no trânsito desde 2015, de acordo com
dados do Infosiga-SP.
No entanto, o número
de óbitos de motociclistas, principais vítimas no
trânsito paulista, teve aumento de quase 6%.
Neste Maio Amarelo,

movimento internacional de conscientização
para reduzir acidentes
de trânsito, o Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo
(Detran.SP) faz um alerta: esse cenário pode ser
revertido com a adoção
de comportamentos
simples por quem anda
sobre duas rodas.
NESTA EDIÇÃO
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