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Manifestantes protestam contra bloqueio de
verbas das universidades públicas em todo o país
POR MEIO DE NOTA, O MEC SE DISPÔS A DEBATER SOBRE POSSÍVEIS SOLUÇÕES QUE GARANTAM
O BOM ANDAMENTO DOS PROJETOS E PESQUISAS EM CURSO
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 Universi-

dade Estadual de Campinas, a Unicamp, não
houve aula em nenhuma das faculdades. Já a
Universidade de São
Paulo (USP) e a Universidade Estadual Paulista
(Unesp), deixaram a cargo dos estudantes a decisão de assistir às aulas
ou ir ao protesto.
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 desce-

ram pela rua São Bento(
03), passando em frente
a Câmara dos Vereadores e Prefeitura retornando à praça pela rua 9 de
julho (02).
Em Brasília, os manifestantes ficaram em
frente ao Museu da República, na Esplanada
dos Ministérios. Dali, seguiram em direção ao
Congresso Nacional. O
grupo reivindicava mais
investimentos nas universidades públicas.
No Rio de Janeiro, os
manifestantes se reuniram na Igreja da Candelária e, no final da tarde,
caminharam pela Avenida Presidente Vargas
com destino à Central do

Brasil. Todas as faixas da
via foram ocupadas pelos manifestantes, já que
o trânsito de veículos foi
proibido no local.
Em Curitiba, a manifestação ocorreu na Praça Santos Andrade, em
frente à Universidade
Federal do Paraná. De
lá, eles foram em direção
à sede da prefeitura e
depois o grupo também
seguiu para a Assembleia Legislativa.
Em Salvador, a mobilização foi no Largo do
Campo Grande, no centro. De lá, os estudantes,
professores, sindicalistas
e apoiadores da manifestação saíram em caminhada com destino à

Mais de 4 mil presos são inscritos na

Olimpíada de Matemática 2019
PRIMEIRA FASE DO TORNEIO SERÁ DIA 21; PRESÍDIOS DA REGIÃO NOROESTE TÊM
HISTÓRICO RECENTE COM MEDALHISTAS DE OURO, PRATA E BRONZE
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Os presídios subordinados à Coordenadoria
da Região Noroeste
(CRN) inscreveram
4.075 reeducandos na
15.ª Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas (Obmep). A primeira fase da
competição nacional
ocorre no próximo dia
21 (terça-feira) e as provas serão aplicadas nas
escolas vinculadoras instaladas nas unidades prisionais. Em Ribeirão Preto e região, 1.640 presos
de 13 unidades foram
inscritos para participar
do exame.
A CRN tem histórico
positivo no torneio. Na
edição de 2017, o colombiano Edisson Humberto Barbativa Murillo,
que cumpre pena na Penitenciária “Cabo PM

Marcelo Pires da Silva”
de Itaí, faturou a medalha de ouro. Ele, que recebeu a insígnia em janeiro deste ano, foi o primeiro preso na história
da Olimpíada a levar o
prêmio máximo. Em
2018, nove detentos foram condecorados: dois
conseguiram prata e
bronze e o restante recebeu menções honrosas.
Com o objetivo de preparar as pessoas privadas de liberdade para o
retorno à vida em sociedade, as secretarias de estado da Administração
Penitenciária (SAP) e de
Educação (SEE) vêm estimulando, cada vez
mais, os reeducandos a
participarem da Olímpiada de Matemática.
Realizada pelo Instituto Nacional de Matéria

Pura e Aplicada (IMPA),
a Obmep é uma realidade no sistema prisional
paulista desde 2012,
quando passou a ser
aplicada nas unidades
penais do Estado. Neste
ano, as provas ocorrerão
nos dias 21 de maio (1.ª
fase) e 28 de setembro(2.ª fase).
500 MEDALHAS
A Obmep premia separadamente alunos de
escolas públicas e privadas. Aos primeiros serão
concedidas 6.500 medalhas (500 ouros, 1.500
pratas e 4.500 bronzes)
e até 46.200 certificados
de Menção Honrosa, informa o site oficial do
torneio. Estudantes de
instituições particulares
receberão 975 medalhas
(75 ouros, 225 pratas e
675 bronzes) e até 5.700

certificados de Menção
Honrosa.
A divulgação dos vencedores está marcada
para 3 de dezembro.
Premiados com medalha de ouro, prata ou
bronze garantem o ingresso em programas de
iniciação científica.
FORMAÇÃO ESCOLAR
NAS UNIDADES PRISIONAIS DA SAP
Presos que não possuem formação escolar podem concluir os estudos
enquanto cumprem
pena, por meio de escolas vinculadoras instaladas dentro dos presídios,
que oferecem formação
dos ensinos Fundamental e Médio. Os reclusos
também participam de
cursos de línguas, profissionalizantes e do Ensino Superior.

Território da Arte propõe visita
à Pinacoteca Municipal
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Na tarde desta quintafeira, dia 16, das 15h às
16h30, na Casa da Cultura Luiz Antônio Martinez Corrêa será realizada uma visita pela Pinacoteca Mário Ybarra
de Almeida: é o programa “Conexão Pinacoteca”, atividade que faz
parte da agenda do 16º
Território da Arte de Araraquara.
Conexão Pinacoteca
propõe uma experiência
de imersão na história
da arte e também na história de Araraquara. A
visitação se iniciará com
uma conversa sobre o
acervo e sua situação
atual, com Rita Michelutti, arte educadora, e
Julia Gottsfritz, antropóloga. Após a conversa os
participantes irão conhe-

cer o acervo e suas principais obras em uma visita monitorada.
Fundada em 09 de
agosto de 2000, a Pinacoteca Mário Ybarra de
Almeida, localizada no
andar superior da Casa
da Cultura Luís Antônio
Martinez Corrêa, guarda um farto acervo com
mais de 1200 obras de
arte, com importantes
obras de artistas nacionais e internacionais.
A antiga Pinacoteca da
Escola de Belas Artes
hoje compõe o acervo da
Pinacoteca Mário Ybarra de Almeida, com importantes obras de Alfredo Volpi, Judith Lauand, Heinz Trokes e
Emílio Vedova, entre
outros. O acervo do que
viria a se tornar a Pina-

coteca Mário Ybarra de
Almeida foi sendo acrescido com as aquisições
realizadas nos Salões de
Belas Artes de Araraquara, entre outras obras doadas por artistas araraquarenses como: Paulo
Mascia,
Francisco
Amêndola, Judith Lauand e Lívio Abramo.
Inaugurada em 2000
com 545 obras, atualmente a Pinacoteca possui mais que o dobro de
obras de seu acervo inicial, provenientes de doações e dos eventos promovidos pela Prefeitura,
como o Território da Arte
e a Bienal de Gravura
Lívio Abramo, que mantém a arte viva em Araraquara.
“A Pinacoteca é parte
da memória araraqua-

rense e contém capítulos
importantes de sua história. Cada uma das
obras da Pinacoteca conta um pouco sobre a sociedade, a política e a
cultura da cidade”,
aponta Livia Martucci,
curadora da 16ª edição
do Território da Arte de
Araraquara.
A visitação é gratuita
e não é necessária inscrição prévia. Basta chegar
e participar. Vale destacar que a atividade será
realizada também no
período noturno: no dia
28 de maio (terça-feira),
das 19h às 20h30. A Pinacoteca Mário Ybarra
de Almeida está localizada na Casa da Cultura, na Rua São Bento,
909, no Centro de Araraquara.

Praça Castro Alves.
Segundo o Ministério
da Educação, o bloqueio
preventivo atingiu apenas 3,4% das verbas discricionárias das universidades federais, cujo orçamento para este ano
totaliza R$ 49,6 bilhões.
Durante uma entrevista em Dallas, nos
Estados Unidos, o
presidente da República, Jair Bolsonaro,
disse que os manifestantes são uns idiotas
úteis, uns imbecis que
estão sendo utilizados
como massa de manobra de uma minoria
espertalhona que
compõe o núcleo de
muitas universidades

federais do Brasil.
Em seguida, Bolsonaro afirmou que não
gostaria de contingenciar verbas, em especial da educação, mas
que o bloqueio é necessário. Ele disse que a
Educação está deixando muito a desejar, que
a “garotada”, com 15
anos de idade, no nono
ano, não sabe fazer
uma regra de 3 e questionou: Qual é o futuro
destas pessoas?
Por meio de nota, o
MEC se colocou à disposição para debater
possíveis soluções que
garantam o bom andamento dos projetos e
pesquisas em curso.

Evento no Parque Infantil
no sábado (18) marca Dia
Nacional de Doação de
Leite Humano
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 agendadas
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.
A Maternidade Gota de Leite possui um posto de
coleta de leite humano, mas está sempre buscando
mães para serem doadoras, porque a demanda é
grande.
Vale destacar que toda mãe que estiver amamentando, ou tirando leite para o seu filho, pode ser uma provável doadora. Basta ser saudável, não fazer uso de
bebidas alcoólicas, não utilizar remédios que não são
compatíveis com a amamentação e terleite excedente.
A mãe passará por uma triagem e receberá o kit
ordenha para levar pra casa. Semanalmente, uma
equipe da maternidade passa pela casa da pessoa
para realizar a coleta, no mínimo, 180 ml de cada
vez. Quando vai buscar o leite, a equipe da Gota já
deixa outro kit para a próxima doação.
As mães interessadas em ajudar poderão fazer o
cadastro no Parque Infantil durante o evento, neste
sábado, ou comparecer na Gota de Leite, na Rua Carlos Gomes, 1610, Centro de Araraquara, de segunda
a sábado, das 7h às 18h30.
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‘Prefeitura nos Bairros’
recebe atendimentos na
região do Cecap até sexta
Secretarias do Executivo atendem a população no
CER Maria Renata Lupo Bó, das 8h às 12h; equipes
de obras já fizeram limpeza em 50 quarteirões
O programa “Prefeitura nos Bairros” continua os
atendimentos das secretarias até sexta-feira (17), das
8h às 12h, no CER Maria Renata Lupo Bó, no bairro
do Cecap.
Quem mora na região do Cecap pode procurar o
CER para serviços relacionados a IPTU, contas de
água e dívida ativa, inscrições em Escolinhas de Esportes e Oficinas Culturais e no cadastro habitacional do Município, informações sobre Saúde e Educação, entre outros atendimentos. Até esta quarta (15),
cerca de 300 atendimentos foram feitos à população.
Além disso, equipes de Obras e de Trânsito trabalham na zeladoria dos bairros daquela região. Desde
o início desta etapa do programa (7 de maio), segundo balanço da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 500 quarteirões já passaram por limpeza e capina. Outros 3,7 mil buracos no asfalto foram tapados.
De acordo com a secretaria, 1,2 mil m³ de entulho
foram recolhidos, o que representa 120 viagens de
caminhão. Também foram trocadas 82 bocas de lobo,
12 tampas de bueiro e 150 lâmpadas de iluminação
pública que estavam queimadas.
Nesta etapa do “Prefeitura nos Bairros”, o programa abrange os bairros Cecap, Jardim Iguatemi, Jardim Regina, Victório de Santi, Jardim Arco-Íris e Jardim Esplanada, entre outros daquela região.
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