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Escola do Legislativo e INSS promovem palestra
sobre a previdência no Cras do Cruzeiro do Sul
NAS PRÓXIMAS SEMANAS, OUTRAS UNIDADES DEVEM RECEBER A EXPLANAÇÃO
Nesta quarta-feira (15),
o Centro de Referência
da Assistência Social
(Cras) "Ida Garcia da
Cruz", localizado no Jardim Ieda, recebeu uma
palestra a fim de esclarecer sobre as regras para
a concessão dos benefícios e os direitos e deveres dos segurados. A explanação foi organizada
e promovida pela Escola
do Legislativo (EL) da
Câmara Municipal, em
cooperação com a Gerência Executiva de Araraquara do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e faz parte do Programa de Educação Pre-

videnciária (PEP).
Contando com a presença de moradoras da
região atendida pelo
Cras, a palestra abordou
assuntos relacionados às
condições essenciais para
ter direito aos benefícios
da Previdência Social,
como aposentadoria por
idade, por tempo de contribuição, por invalidez,
Fator Previdenciário, auxílios e pensões.
O gerente executivo do
INSS em Araraquara,
Arquibaldo Delfino Silva,
destacou a importância
da iniciativa. “Durante
uma reunião que tive
com a Escola do Legisla-

tivo, lembrei de algumas
palestras que ministramos em outros CRAS do
município, tratando justamente da área previdenciária. Sentimos uma
carência de conhecimento das pessoas a respeito
dos seus direitos, e o PEP
vem para suprir essa necessidade”, pontuou.
A analista do Seguro
Social e coordenadora do
PEP na gerência Executiva de Araraquara, Elizângela Lelis da Cunha, ressaltou a fala do colega e
disse que o programa facilita a relação dos munícipes com o instituto. “O
objetivo é aproximar o

INSS da população.
Hoje, quanto maior é conhecimento do cidadão
sobre seus direitos e deveres, melhor será a construção da cidadania e do
nosso trabalho”, frisou.
“O Projeto nos Cras vai
ao encontro do objetivo
da Escola do Legislativo,
que é aproximar o poder
público da sociedade por
meio da educação política e contribuir para o
exercício da cidadania.
Pretende-se com esse
evento ampliar o conhecimento da comunidade
para o exercício consciente de seus direitos e deveres junto à Política Pre-

Vias e cruzamentos necessitam
de melhorias na sinalização
Na terça-feira (14), a
vereadora Juliana Damus
(Progressistas) percorreu
alguns pontos da cidade,
juntamente com o coordenador de Mobilidade
Urbana, Nilson Carneiro,
e o gerente de Obras e
Serviços de Trânsito e
Transportes, Gerhard
Schneider Junior, a fim
de apresentar as reivindicações de munícipes relacionadas ao trânsito.
Na Rua Américo Brasiliense, localizada na Vila
Ferroviária, moradores
de um condomínio pedem melhorias na sinalização, visando à segurança de quem sai do prédio. “Os motoristas não
conseguem ter uma boa
visão do tráfego na via
quando estão saindo do
condomínio. Além disso,
muitos passam na con-

tramão. É perigoso, pois
há bastante movimento
por causa da UPA, do
posto de gasolina e do
restaurante instalados
aqui”, relatou o condômino Fabiano Gallucci.
O cruzamento da Avenida Dr. Agostinho Tucci
com a Rua Domingos
Barbieri, na Vila Harmonia, é a principal reclamação das moradoras Ana
Laurini e Rosângela da
Silva Luz. Os constantes
acidentes que ocorrem ali
preocupam, já que a sinalização não é respeitada. “Rosângela foi uma
das vítimas. Seria necessário colocar algum dispositivo que reduza a velocidade na via”, contou
Ana, levantando a possibilidade de transformar a
Domingos Barbieri em
mão única.

A última parada foi na
rotatória da Alameda
Paulista com a Avenida
Francisco Vaz Filho. Os
munícipes Lairton Ferreira e Walter Hiachel solicitam alguma providência para conter a velocidade dos motoristas
na curva de entrada da
avenida.
POSSÍVEIS
SOLUÇÕES
De acordo com Carneiro, a instalação de lombadas está sendo priorizada
em escolas do município.
“Para resolver mais rapidamente as demandas da
Rua Américo Brasiliense
e do cruzamento da Vila
Harmonia, os moradores
podem mobilizar e intermediar com a empresa
responsável por isso a
colocação das lombadas

nas vias. Posteriormente,
a equipe de trânsito virá
dar o acabamento, com
melhorias na sinalização
de solo e colocação de
placas”, disse.
Já em relação à rotatória da Alameda com a Vaz
Filho, o coordenador afirmou que irá promover
um estudo para que seja
encontrada a melhor forma de resolver o problema de alta velocidade.
INDICAÇÕES
Juliana irá formalizar os
pedidos por meio de indicações e aguardará soluções. “É importante ter
a presença dos responsáveis pelo setor de trânsito durante esse trabalho
de fiscalização, pois os
problemas são vistos de
perto e medidas para resolvê-los são agilizadas”,
pontuou a vereadora.

Yashuda e Porsani vistoriam melhorias
na Estação de Tratamento de Esgoto
Os vereadores do PSDB,
Jéferson Yashuda e José
Carlos Porsani, estiveram
novamente nessa terça-feira (14) na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de
Araraquara para fiscalizar
o cumprimento de melhorias no local, de acordo
com compromissos assumidos pelo Departamento
Autônomo de Água e Esgoto (DAAE), que gerencia
a ETE, visando recuperar a
eficiência do sistema de tratamento de esgoto.
Desde o início desta
Legislatura, em 2017,
Yashuda e Porsani têm
acompanhado de perto
as condições da ETE. Os
parlamentares foram recebidos pelo coordenador da ETE, Weverton
Campos Nozela e funcionários, que falaram sobre melhorias já realizadas e outras que estão
programadas. Entre as
melhorias estão a recuperação da estrada que dá
acesso à ETE, concluída
na primeira semana deste mês de maio; e a recuperação de equipamentos (peneiras e roscas) do
sistema de tratamento
primário constituído por
gradeamento, peneiramento e caixas para a remoção de areia.
Já no sistema secundário (tratamento biológico), que conta com duas
lagoas aeradas, com 16
aeradores cada uma, com

Yashuda e Porsani na Estação

potência de 40 CV, responsáveis pelo fornecimento do oxigênio necessário para que as bactérias aeróbicas promovam a
degradação biológica da
matéria orgânica, ainda
não está operando com
100% da capacidade.
Numa das lagoas, menos
da metade dos aeradores
estava funcionando e na
outra lagoa apenas 2 aeradores estavam operando durante a visita. De
acordo com informações
dos funcionários, os motores já foram recuperados e falta apenas a montagem para que os aeradores voltem a funcionar
normalmente.
A próxima etapa de
melhorias deve ser inici-

ada ainda este mês e prevê a remoção, secagem e
destinação final adequada de 60 mil metros cúbicos de lodo de um total de 140 mil metros cúbicos acumulados nas lagoas da ETE. “A licitação
para este serviço foi concluída, no valor de R$ 2,6
milhões, e a empresa inicia os trabalhos nas próximas semanas”, disse o
coordenador da ETE.
Conforme verificaram
os vereadores, o serviço
oferecido pelo Daae na
eficácia do tratamento do
esgoto continua deficitário, abaixo da recomendação mínima da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), mas as providênci-

as estão sendo tomadas
para superar estes problemas. Os parlamentares entendem que os cuidados com a Estação estão melhorando, incluindo agora a estrada de
acesso, a manutenção do
gramado no entorno e a
recuperação do sistema
primário, mas a melhora
na eficiência ainda depende do pleno funcionamento dos aeradores e da
remoção do lodo acumulado nas lagoas. “Vamos
continuar fiscalizando o
andamento das melhorias na ETE de Araraquara, que são fundamentais
para a qualidade da água
e a proteção do meio
ambiente”, afirmam os
vereadores do PSDB.

videnciária”, completou a
assistente técnica da EL
Ana Paula Escamilha.
A moradora Marilene
dos Santos agradeceu ao
Legislativo e ao INSS pela
explanação. “As explicações foram muito boas.
Às vezes, temos dúvidas

sobre o tema na família.
Afinal, todos nós queremos ter um dinheiro para
sobreviver no futuro”,
disse.
A também assistente
técnica da EL, Bruna Brasil, esteve presente na
palestra.

Programação:
Confira a programação da palestra “Direitos e deveres básicos da Previdência Social”:
16/05 – CRAS do Cecap
23/05 – CRAS do São Rafael
06/06 – CRAS do Parque São Paulo
O horário é sempre das 9h às 11h. É gratuito e com
emissão de certificado.
Confira mais fotos aqui: https://photos.app.goo.gl/
9M5Wy5oSwaFGR35N7

Preço de combustíveis
de Araraquara é
colocado na mira do
Ministério Público

Vereador Rafael de Angeli solicita a abertura de um inquérito
civil por formação de cartel

Na tarde de terça-feira
(14), o vereador Rafael de
Angeli (PSDB) protocolizou um ofício na Promotoria de Justiça (Ministério Público do Estado de
São Paulo) solicitando a
abertura de um inquérito civil por formação de
cartel tendo como alvo
os postos de combustíveis da cidade. “Há grandes discrepâncias entre os
valores dos combustíveis
aplicados em Araraquara
e os preços praticados em
outras cidades do estado
de São Paulo. Na capital,
por exemplo, tem posto
de marca reconhecida
comercializando a gasolina a R$2,999, enquanto
em Araraquara os preços
giram em torno de R$
4,599”, observa o parlamentar.
No ofício, encaminhado ao promotor Raul de
Mello Franco Júnior, o
vereador cita a Lei Federal nº 8.884/1994, que
transforma o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em
autarquia e “dispõe sobre
a prevenção e a repressão
às infrações contra a ordem econômica no mercado brasileiro, norteando-se pelos princípios da
liberdade de iniciativa,

repressão ao abuso do
poder econômico e a defesa do consumidor, freando todas as atividades
econômicas que impliquem na formação de
cartéis no mercado de
serviços e produtos”.
Angeli está convencido
de que a forma pela qual
os postos da cidade determinam seus preços
configura um cartel. “Podemos notar uma uniformização combinada da
tabela de preços, orientando os valores dos combustíveis de forma conjunta e acordada, havendo apenas pequenas variações na casa dos centavos”, aponta. “Tal prática constitui formação de
cartel. Além de tudo, os
valores são aplicados em
uma proporção bem alta
em relação a outras cidades da região e até mesmo à capital”.
Para o vereador, “essa
ação é uma afronta aos
direitos do consumidor,
por se tratar de infração
à ordem econômica da
sociedade, impossibilitando, ao consumidor, a
liberdade de pesquisar e
escolher livremente com
base no preço. Aguardamos com ansiedade uma
ação da Promotoria”.

Zeladoria de praça é realizada
após indicação de parlamentar
Na quinta-feira (9), o vereador Lucas Grecco (PSB)
esteve em frente à Escola Estadual “Prof° Dorival Alves”, verificando demandas atendidas.
No local, o parlamentar havia pedido para que fosse
realizada a zeladoria da praça situada defronte à escola.
“Diversas crianças passam pela praça diariamente, e o
mato alto pode trazer riscos, como animais peçonhentos”, destacou Grecco.
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