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Comunicação, Cultura e Esporte
apresentam metas e previsão de gastos
Na tarde da quarta-feira (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
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.
COMUNICAÇÃO

De acordo com Priscila, a democratização da
comunicação e o controle social são objetivos da
Secretaria. Por isso, há a
meta de prover, ampliar,
assegurar e potencializar
os canais de comunicação entre população e
Executivo. Dentre as
ações previstas, estão a
manutenção de atividades da pasta, a criação e
modernização dos instrumentos de comunicação e comunicação digital e institucional. O custo previsto totaliza R$
2.550.533,87.

CULTURA E
FUNDART
De acordo com Tereza,
que também é responsável pela Fundação de Arte
e Cultura de Araraquara
(Fundart), a secretaria
está dividida em duas
frentes: Cultura e Acervos
e Patrimônio Histórico, e
tem como programas
principais “Gestão e acesso à cultura”; “Difusão,
participação e efetivação
de direitos sociais por
meio da cultura” e “Preservação do patrimônio
histórico e cultural”. Por
sua vez, a Fundart tem

Exposições do Território da Arte realizam um
passeio pelas artes visuais contemporâneas
A programação do 16º
Território da Arte de Araraquara apresenta diversas exposições na cidade,
propondo um passeio
pelas artes visuais contemporâneas. Todas exposições são gratuitas e
têm término no dia 08 de
junho.
As exposições, em sua
maioria, encontram-se na
Casa da Cultura Luís Antonio Martinez Corrêa
(são três lançadas, e outras duas que terão início
no MIS - Museu da Imagem e Som), mas também há mostras na Biblioteca Municipal Mario
de Andrade e no Museu
Histórico Voluntários da
Pátria.
De acordo com a curadora do evento, Livia
Martucci, as exposições
na Casa da Cultura receberam o nome de “Exposições em Diálogo: Tradicionalidades e Contemporaneidades”. Lá, logo
na entrada, no piso inferior, estão duas exposições individuais com
obras de Christophe Spoto e Evandro Nicolau,
respectivamente, curador responsável e curador convidado da primeira edição do Território.
Já a Sala Especial Acervos Públicos Sidney Rodrigues apresenta as
obras do homenageado
Sidney Rodrigues, no salão superior da Casa da
Cultura. Todo material é
oriundo do arquivo do
município: Pinacoteca
Mario Ybarra de Almeida, Arquivo Público Histórico Professor Rodolfo

Telarolli, Museu da Imagem e Som Maestro José
Tescari (MIS) e Museu do
Futebol e Esportes de
Araraquara.
Ainda, no andar superior da Casa da Cultura
está a exposição “Olhares
Musicais”, de Vitor Hugo
Petroso, selecionado na
categoria “Território Experimentações” com suas
gravuras inspiradas em
instrumentos musicais.
Já a exposição “Cidadão
Cotidiano”, com a arte e
a história de Luís Henrique Sniffo, terá início na
próxima quinta-feira, dia
23. “Cidadão Cotidiano”
apresenta desenhos de
retratos de personagens
criados por Sniffo, além
de contar com textos e
relatos do cotidiano dos
personagens desenhados. A exposição poderá
ser conferida no Museu
da Imagem e Som Maes-

tro José Tescari, assim
como a exibição de “Anamnese”, de Jonathan Augusto – artista selecionados na categoria “Território Experimentações”
com seu vídeo de animação que apresenta obras
do pintor surrealista
René Magritte.
Ainda, a exposição “Algumas faces de Otavalo”,
do antropólogo Fábio
Martins – artista selecionado na categoria “Território Panoramas” – está
disponível no Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria, com
as fotografias que retratam os Otavalos, povo
ameríndio que habita a
cordilheira dos Andes no
Equador.
Por fim, neste sábado,
dia 18, na Biblioteca Municipal Mario de Andrade, tem início a exposição
“Visualidades na/para/

da/com a Maternidade e
Paternidade Contemporâneas”, com obras de
Itaiana Battoni, Rodrigo
Bueno, Lucas Tannuri e
Lívia Dotto Martucci. Os
artistas apresentam produções de períodos anteriores e/ou posteriores à
maternidade/paternidade, oportunizando reflexões de como a visualidade transformou-se após
o nascimento dos filhos.
Livia lembra que há
um Programa Educativo,
com visitas guiadas por
todas as exposições, para
os interessados. “O agendamento deve ser realizado pelo email: territór i o a r a r a q u a r a
@gmail.com. É possível
fazer a visita cedo, à tarde e também à noite. Basta nos contatar por
email”.
Toda a programação é
gratuita.

Revezamento de duplas de violeiros
agita Pinheirinho neste domingo
PROGRAMA DOMINGO NO PARQUE, QUE INICIOU O MÊS PASSADO, ESTÁ NA
AGENDA MENSAL DA CIDADE E ACONTECE NO SEGUNDO DOMINGO DO MÊS
“Domingo no Parque”
- o novo programa da
Secretaria Municipal da
Cultura e Fundart – terá
sua segunda edição neste domingo, 19 de maio,
a partir das 14 horas, no
Parque Pinheirinho. Para
animar a festa, uma “Caravana de Violeiros” agita a programação. A entrada é gratuita.
A “Caravana de Violei-

ros” apresentará um revezamento de duplas de
violeiros, transformando
o evento no Pinheirinho
em vários shows que
ocorrerão durante a tarde de domingo.
A edição apresenta as
seguintes duplas: Tião do
Ouro e Gabriel, Zélio e
Percival, Gonçalves e Aníbal e Ribeiro e Ronaldo.
A Caravana de Violeiros

já se tornou conhecida
por ter se apresentado
em Araraquara e região,
além de assentamentos e
festas juninas.
Vale destacar que a programação do Domingo
no Parque propõe uma
maior ocupação do espaço público e amplia as
atividades culturais no
Parque Pinheirinho, dando visibilidade aos trabalhos dos artistas locais e
estimulando as expressões da cultura popular,
com a riquíssima tradição
do Samba, da Música de
Viola e do Forró.

Além da atração cultural, o público se privilegiará da beleza natural do
Parque Pinheirinho, com
sua vegetação e também
com suas piscinas e represa. As apresentações
serão realizadas das 14h
às 17 horas, sempre aos
segundos domingos do
mês, contando com uma
atração diferente a cada
edição.
O Parque Pinheirinho
está localizado na Av.
Francisco Vaz Filho, s/nº,
no Jardim Pinheiros (Vila
Xavier).

como objetivo desenvolver políticas culturais que
respeitem e valorizem a
diversidade cultural. Ao
todo, os gastos esperados
para a realização das
ações é R$ 10.001.473,20.
ESPORTE E
FUNDESPORT
Com quatro programas, “Saúde na Praça”,
“Estrutura Funcional de
Esporte e Lazer”, “ Escolinhas de Esportes” e “De
Mãos Dadas”, a pasta tem
valor estimado de R$
15.001.921,05. Parceira da
secretaria, a Fundesport
tem como objetivo desen-

volver, por meio de treinamentos específicos, condições para atletas competirem em alto rendimento.
De acordo com Pavanelli,
o custo previsto da fundação é de R$ 3.000.000,00.
Na tarde da próxima
quinta-feira (15), serão
apresentadas as metas e a
previsão de gastos da Secretaria Municipal da Saúde, FunGota, Companhia
Tróleibus Araraquara
(CTA), Controladoria do
Transporte de Araraquara
e Secretaria Municipal de
Cooperação dos Assuntos
de Segurança Pública.

Prefeito verifica obras
de pavimentação no
Santa Angelina e no
Jardim Biagioni

O prefeito Edinho verificou na manhã desta
quarta-feira (15) as obras
de pavimentação em trechos de vias da parte final
do Santa Angelina e do Jardim Biagioni. São quatro
quarteirões que eram de
terra e terão rede de galerias instalada e asfalto.
O serviço está sendo feito em trechos da Rua Voluntários da Pátria (Rua
5), da Rua Manoel Rodrigues Jacob, da Avenida
Arlindo da Silva e da Avenida Hermínio Tozetti.
O investimento total da
Prefeitura é de quase R$
370 mil. São R$ 180 mil
em drenagem, R$ 162,8
mil em pavimentação e
R$ 26,8 mil na implantação de guias e sarjetas.
“São vias que, há décadas, esperavam essa benfeitoria. Fizemos uma
obra de drenagem importante, porque é uma
área de muita declividade, e agora estamos fazendo a pavimentação
asfáltica. Estamos com

trabalho intenso de recuperação das nossas vias
públicas dos bairros e
dos corredores de trânsito da cidade”
O prefeito ainda explicou que o local, por estar
na parte baixa do Santa
Angelina, sofria com enxurradas durante as chuvas, por falta de drenagem adequada. Isso fazia
com que lixo e sujeira
fossem levados para o
Ribeirão das Cruzes, a
100 metros dali.
“Estamos atendendo a
população e preservando
o meio ambiente e um
córrego importante para
a nossa cidade, como o
Ribeirão das Cruzes”,
complementou.
A secretária de Obras e
Serviços Públicos, Anna
Padilha, o coordenador
de Obras e Serviços Públicos, José Antenor Corrêa da Silva, e o coordenador de Participação
Popular, Alcindo Sabino,
também acompanharam
a visita às obras.

Prefeitura realiza Olimpíadas
de Saúde Mental nesta sexta
Por meio das secretarias municipais de Saúde e
de Esportes e Lazer, a Prefeitura realiza nesta sexta-feira (17), em parceria
com a Casa Cairbar Schutel, a 3ª Olimpíadas da
Saúde Mental.
Com atividades esportivas e culturais, como
futebol de salão, corrida
de saco, dama e dominó, entre outras, das 8h
às 16h, o evento terá as
participações de Araraquara, Américo Brasiliense e Matão, com disputas no Ginásio de Esportes Guilherme Fragoso Ferrão e Pista de
Atletismo Armando
Garllippe.
Segundo o coordenador de Atenção Especializada da Secretaria
Municipal de Saúde, Edison Rodrigues Filho, o

objetivo das Olimpíadas
é promover a integração
entre usuários e profissionais do serviço de saúde mental, além de lembrar do Dia Nacional da
Luta Antimanicomial,
que é 18 de maio.
Vale destacar que será
a segunda vez que Araraquara sediará o evento, já
que em 2018 realizou a 2ª
Olimpíadas da Saúde
Mental. A primeira edição, em 2017, foi realizada em Matão.
O Ginásio de Esportes
Guilherme Fragoso Ferrão e a Pista de Atletismo
Armando Garllippe estão
localizados na Rua Expedicionários do Brasil, s/n
- ou Rua Oito -, próximos à Avenida Padre
Francisco
Culturato
(Avenida 36), no Bairro de
São Geraldo.

