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Cesta básica em Araraquara
está 4,8% mais barata
O VALOR É REFERENTE AO PRIMEIRO
TRIMESTRE DESTE ANO EM COMPARAÇÃO AO
MESMO PERÍODO DO ANO PASSADO
Levantamento do Núcleo de Economia do Sindicato do Comércio Varejista de Araraquara (Sincomercio) mostrou que a cesta básica na cidade ficou
4,8% mais barata no primeiro trimestre deste ano,

em comparação com o
mesmo período do ano passado. Em relação a 2016, o
recuo é de 0,8%, o que demonstra uma estabilização
dos preços, após as altas
que ocorreram no ano passado. NESTA EDIÇÃO

I Simpósio da
Educação Especial da
E.E. Bento de Abreu
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Uma denúncia anônima fez com que a Polícia Militar abordasse guias do exército brasileiro na pista
Bueno de Andrada/Matão. Duas caminhonetes – Hillux e Amarok – foram abordadas com quatro
homens - dois deles empresários – um pedreiro e um comerciante. Nos veículos, a polícia encontrou
uma espingarda calibre 12, um fuzil, revólver, carregadores, rádios comunicadores, munições, e mais
de R$ 2 mil em dinheiro. Todo o armamento e dinheiro foram devolvidos.

Secretaria
da Fazenda
transfere R$
332 milhões
em repasses
de ICMS às
prefeituras

Consumidores aprovam
feiras do produtor rural
A EXEMPLO DOS PRODUTORES, POPULAÇÃO ELOGIA
QUALIDADE E SABOR DOS HORTIFRÚTIS OFERECIDOS
EM VÁRIOS PONTOS DE ARARAQUARA

O governo do Estado de
São Paulo depositou nesta
terça-feira, 17/4, R$ 332,27
milhões em repasses de
ICMS para os 645 municípios paulistas. O depósito
feito pela Secretaria da
Fazenda é referente ao
montante arrecadado no
período 9 a 13 de abril. Os
valores correspondem a
25% da arrecadação do
imposto, que são distribuídos às administrações
Feira do Produtor rural na Praça Scalamandré Sobrinho ocorre as sextas feiras
municipais com base na
aplicação do Índice de ParAs Feiras do Produtor balho e do Desenvolvi“Além de fresquinhos,
ticipação dos Municípios Rural, realizadas em Ara- mento Econômico), em são uma joia esses produ(IPM) definido para cada raquara por meio da Co- parceria com entidades do tos porque não contêm
cidade. NESTA EDIÇÃO ordenadoria Executiva da setor e agricultores famili- agrotóxicos”, afirma a conAgricultura (órgão da Se- ares, têm grande aprova- sumidora Maria Helena
cretaria Municipal do Tra- ção dos consumidores.
Milani. NESTA EDIÇÃO
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Tema - Inclusão: o que
eu tenho a ver com isso?
Sabendo que a educação
está passando por uma
grande transformação devido ao processo de inclusão de pessoas com deficiência, considerando as atuais políticas públicas e a
necessidade de conheci-

mento dos profissionais
que fazem parte desse processo, realizaremos o I Simpósio de Educação Especial da E.E. “Bento de
Abreu” com o objetivo de
ampliar a visibilidade deste tema junto a comunidade e seus profissionais.
PÁGINA 4

Trabalhador poderá sacar
recurso para comprar
próteses e órteses

Trabalhador poderá sacar recurso para comprar próteses e órteses

Foi publicado nesta terça-feira (17), no Diário Oficial da União (DOU), o
decreto que regulamenta o
uso do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço
(FGTS) para a compra de
próteses e órteses.
A medida do governo

federal tem como objetivo
beneficiar os trabalhadores
que precisam de próteses
diferentes das que já são
cobertas pelo SUS. Parater acesso ao recurso, será
necessária a apresentação
da prescrição e do laudo
médico. NESTA EDIÇÃO

TCE divulgará
Wilsão, o
levantamento inédito sobre
borracheiro Alunos de escola estadual participam reprovações de contas das
de ‘papo reto’ sobre drogas
que ama a
Prefeituras nas regiões de
Foi dada a largada da I e ensino médio da escola senvolvido na escola, de
profissão Edição
Araraquara e Araras
do Programa Le- Estadual Augusto Cesar forma voluntária, pelo

Vulcanizar um furo com
carinho, conferir bico e a
válvula, calibrar, lavar, enxaguar, secar e colocar o
pneu para rodar com total
segurança é a missão que o
borracheiro corintiano Wilson Sávio, o Wilsão, de 59
anos de idade, cumpre há
três décadas. Nos últimos
cinco anos, ele atua na Rua
Voluntários da Pátria, 2259,
na região central de Araraquara. NESTA EDIÇÃO

gal é Prevenir – “Papo
Reto Sobre Drogas” na segunda feira (16). Alunos
do ensino fundamental II

Silva participaram da in- professor Márcio Servino,
Com uma população estervenção voltada à pre- que também é Conselhei- timada em 2.734.592 pesvenção universal ao uso de ro Tutelar.
soas, segundo o Instituto
drogas. O projeto foi deNESTA EDIÇÃO Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), e um
orçamento aproximado de
R$ 8.814.140.125,00, as
contas municipais das regiões de Araraquara e Aramaior tragédia ambiental tuita e os ingressos podem ras apresentaram, nos úldo Brasil (2015), com pas- ser reservados pelo Meu timos 3 (três) anos, uma
sagens relatadas por quem SESI www.sesisp.org.br/ tendência pela reprovação
por parte do Tribunal de
esteve lá. A entrada para as meu-sesi.
duas apresentações é graNESTA EDIÇÃO Contas do Estado de São

Espetáculo Hotel Mariana chega
aos palcos do SESI Araraquara
O SESI Araraquara recebe nos dias 20 e 21 de abril,
sexta e sábado, às 20h, o
teatro documentário Hotel
Mariana, inspirado na
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Paulo (TCESP).
Em 2013, a maioria das
Prefeituras – 53 administrações –, tiveram as prestações de contas com pareceres favoráveis e apenas
10 desfavoráveis. Dois
anos depois, em 2015, somente 42 cidades receberam o beneplácito da Corte, ao passo que o julgamento pela reprovação saltou para 21 administrações. NESTA EDIÇÃO
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