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Manifestantes protestam contra
contingência de verbas das universidades
As principais cidades
do País foram palco,
nesta quarta-feira (15),
de diversas manifestações contra o bloqueio
de recursos para a educação, anunciado pelo
governo federal. As
mobilizações foram registradas nos 26 estados
e no Distrito Federal.
Além disso, escolas e
universidades também
fizeram paralisações.
Em São Paulo, a manifestação ocorreu em
frente ao Museu de Arte
de São Paulo (Masp),
na Avenida Paulista.
Nas universidades públicas houve o pedido
para que as atividades
fossem paralisadas. Na

Evento no Parque Infantil
no sábado marca Dia
Nacional de Doação de
Leite Humano
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Estudantes e professores se reuniram ontem em protesto no centro de Araraquara

A maternidade Gota
de Leite – Fungota promove neste sábado (18),
no Parque Infantil, um
dia de orientação sobre
a importância da amamentação e doação de
leite materno. O evento
será realizado das 9 às
17 horas e vai marcar o
Dia Nacional de Doação de Leite Humano,
em 19 de maio.
Toda a programação é
gratuita. Estão agenda-

A Ferroviária venceu ontem à noite o Minas/ICESP por 1 a 0 e assumiu a 7ª posição na classificação, com 13 pontos
no Campeonato Brasileiro de Futebol feminino 2019. O jogo foi realizado na Arena da Fonte em Araraquara.

Sesi
Araraquara
Basquete
vence Santo
André /
APABA no
Gigantão
C
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Com placar de 51 X 48
o Sesi Araraquara Basquete venceu o Santo André/APABA, nesta quarta-feira, dia 15, no Gigantão em Araraquara.
No próximo domingo, 19 de maio, o SESI
Araraquara encara o
time Pró-Esporte/Sorocaba em mais uma disputa da LBF. O duelo
terá início às 16h no Ginásio Gualberto Moreira em Sorocaba/SP.
NESTA EDIÇÃO

Comunicação, Cultura e
Esporte apresentam metas
e previsão de gastos
Na tarde da quartafeira (15), foi realizada,
no Plenário da Câmara
Municipal de Araraquara, a segunda série
de Audiências Públicas
para apresentação e discussão das diretrizes
para a elaboração da
Lei Orçamentaria do
exercício de 2020.
A reunião, conduzida pelo vereador Zé
Luiz (Zé Macaco –

PPS), contou com a
presença do presidente
da Casa de Leis, Tenente Santana (MDB),
e dos vereadores Edio
Lopes (PT), Jéferson
Yashuda (PSDB), José
Carlos Porsani (PSDB),
Lucas Grecco (PSB),
Rafael de Angeli
(PSDB) e Roger Mendes (Progressistas).
Para apresentar as diretrizes, que serão base

Universidade Estadual
de Campinas, a Unicamp, não houve aula
em nenhuma das faculdades. Em Araraquara
, centenas de manifestantes em sua maioria
estudantes, ocuparam
as ruas centrais da cidade (Ruas 02 e 03) com
faixas , cartazes e depoimentos de professores
e alunos das universidades. Com concentração
na praça de santa cruz,
os manifestantes desceram pela rua São Bento( 03), passando em
frente a Câmara dos
Vereadores e Prefeitura
retornando à praça pela
rua 9 de julho (02).
NESTA EDIÇÃO

para a elaboração da
peça orçamentária de
cada pasta, estiveram
presentes os secretários
Éverson Inforsato “Dicão” (Esportes), Priscila Luiz (Comunicação)
e Teresa Telarolli (Cultura), além da presidente da Fundação de
Amparo ao Esporte de
Araraquara (Fundesport), Milena Pavanelli.
NESTA EDIÇÃO

refeitura realiza Olimpíadas de Saúde
Mental nesta sexta-feira
NESTA EDIÇÃO
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das palestras às 10h e às
15hs e, no decorrer do sábado, profissionais da
Gota de Leite continuarão disponíveis para atendimento ao público presente, tirando dúvidas sobre processo de doação
de leite humano; alimento que é fundamental
para o recém-nascido,
principalmente o prematuro de baixo peso e que
não pode ser amamentado. NESTA EDIÇÃO

Campeãs mundiais
estarão em Araraquara
para o Jogo das Estrelas
A base da Seleção
Brasileira campeã mundial em Sidney, Austrália, participará das festividades do Jogo das
Estrelas, organizada
pela Liga de Basquete
Feminino (LBF), no próximo dia 8 de junho, em
Araraquara. A presença
das campeãs mundiais
foi confirmada pela
atleta Roseli Gustavo
durante a inauguração
do Sesc Guarulhos, no
último sábado (11).
“Nosso reencontro em

Guarulhos foi emocionante e marcou o início
das comemorações dos
25 anos da conquista do
título. Agora, também
fomos convidadas pela
LBF para o Jogo das Estrelas em Araraquara,
inclusive com a participação de Magic Paula. E
depois celebraremos, em
12 de junho, o Dia da Vitória, em São Roque, local de treinamentos antes do embarque para o
Mundial”, relata Roseli.
NESTA EDIÇÃO

Cristian é o novo reforço
da Ferroviária
A Ferroviária segue reforçando seu elenco
para o restante da temporada e anunciou mais
um novo contratado. O
nome que chega para a
Locomotiva, é o do meia
Cristian, que já foi integrado ao elenco.
NESTA EDIÇÃO

C
M
Y
K

