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Audiência Pública do LOA em Iacanga
Nesta quinta (25), a partir das 19h, ocorre no Centro
Cultural “Santa Cecília” em Iacanga , a Audiência
Pública para elaboração da Lei Orçamentária Anual
(LOA) 2023. A população para participar do encontro.

Avaí tem 1º indígena com cargo
na Diretoria Regional de Ensino
David Henrique Pereira da Silva, o David Terena, atua há mais de 17 anos na Educação Escolar Indígena do Estado de SP
LILIAN GRASIELA

A

vaí - Um educador indígena da Terra de Araribá, em
Avaí, morador da Aldeia
Ekeruá, assumiu de forma pioneira e inédita cargo pedagógico
na Diretoria Regional de Ensino
de Bauru, responsável por 84
escolas de 16 municípios. David
Henrique Pereira da Silva, o David Terena, é formado em Licenciatura Intercultural pela Universidade de São Paulo (USP), tem
graduação em Pedagogia pelo
Unisagrado e atua há mais de 17
anos na Educação Escolar Indígena do Estado de São Paulo.
“É a conquista de uma luta
centenária das lideranças, caciques. Uma luta por reconhecimento, valorização da sua etnia,
do seu povo, da sua cultura, e
por representatividade”, avalia
o docente. “Além da educação

escolar indígena, dentro dessa
pasta, nós também vamos ter a
educação quilombola e projeto
educacional regional das Fundações Casa”. Nesta terça (23), ele
foi homenageado por professores e alunos da Escola da Aldeia
Ekeruá, onde atuou. “Isso, para
mim, foi marcante”, declara.
A designação de um professor especialista em conteúdo
(PEC) indígena foi possível graças ao artigo 19 da Resolução
nº 62, de 14 de julho de 2022,
mediante carta de recomendação
da Dirigente Regional de Ensino. “O profissional atuava como
coordenador geral do agrupamento de escolas indígenas (ele
tinha passado por processo seletivo para o cargo) desde o início
do ano”, afirmou a Secretaria
Estadual da Educação em nota.
O feito inédito foi comemorado pela professora Marta
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CARGO
David Terena foi designado
como professor especialista
em conteúdo indígena
Terena, que compõe a equipe
de docentes da Escola Estadual
Indígena Aldeia Ekeruá. “Hoje
foi dia de homenagear e celebrar
mais uma conquista. Dia histórico para a Educação Escolar
Indígena da Terra Indígena de
Araribá. Será o primeiro indígena a assumir cargo dentro da
Diretoria de Ensino - Região de
Bauru. Obrigado por todos os
momentos e pelos ensinamentos
compartilhados”, disse.
Para o escritor indígena e
antropólogo Tiago Nhandewa, o
ingresso de David Terena na Di-

David Terena é formado em Licenciatura Intercultural pela USP
retoria Regional de Ensino é
mais do que uma conquista. “É
um direito previsto na legislação, principalmente na Constituição Federal de 1988, onde são
garantidos processos de ensino

próprios e ensino das línguas
indígenas. É uma conquista porque, em espaços como este, por
muito tempo, não havia a representação indígena. É um avanço
significativo”, ressalta.

Operação conjunta fiscaliza os ferros-velhos em Jaú
Materiais foram
apreendidos e
estabelecimentos
notificados
LILIAN GRASIELA

J

aú - Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e
Militar, que contou com o
apoio da CPFL, fiscalizou nesta

quarta (24) ferros-velhos em Jaú
com o objetivo de inibir o furto
e receptação de fios de cobre.
Além da apreensão de materiais,
as diligências resultaram na notificação de dois estabelecimentos
do ramo por irregularidades nos
alvarás de funcionamento.
De acordo com a Polícia Civil, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e Delegacia
de Investigações Gerais (DIG)
de Jaú e PM vistoriaram diver-

sos locais destinados ao depósito
e venda de sucata. Além de fios
de cobre, o foco das buscas eram
aparelhos relacionados à rede de
distribuição telefônica e energia.
Nas buscas, foram apreendidos pedaços de cobre, fiação
de alumínio e relógios de distribuição de energia elétrica. “Dois
dos estabelecimentos encontravam-se com irregularidade no
alvará de funcionamento, sendo
notificados administrativamen-

te”, informou a corporação.
A CPFL Paulista, que participou da operação visando identificar os possíveis receptadores
de seus materiais, informou, em
nota, que vem registrando nos
últimos meses falhas e interrupções no serviço de rede elétrica
em Jaú devido a furtos de fiações
e cabos. “Além disso, estamos
fazendo reuniões com policiais
visando intensificar a fiscalização
e o combate desse tipo de furto

na cidade”, declara. “A CPFL
ressalta que essa atividade criminosa causa interrupção no fornecimento de energia para clientes
e transtornos à distribuidora. Por
meio da sua campanha Guardião
da Vida, a distribuidora reforça os
possíveis riscos à integridade física da população e dos próprios
praticantes de furto, uma vez que
os cabos, quase sempre, encontram-se energizados, podendo
causar choques elétricos”.

IBTV/Doni de Oliveira

Bariri começa vacinação
de 3 e 4 anos contra Covid
LILIAN GRASIELA

B

ariri - A Diretoria de Saúde de Bariri começa a vacinar contra a Covid-19,
nesta quinta (25), todas as crianças de 3 e 4 anos. Para evitar desperdícios, a imunização ocorrerá
em dois locais em dois dias da
semana só. No Centro de Diagnose, na rua Campos Sales, 602,
vila Santa Terezinha, as doses
serão aplicadas às terças, das 7h

às 13h. Já no Soma 2, que fica na
rua Orlando Belluzzo, 700, no
mesmo bairro, a vacinação deste
público será feita às quintas-feiras, das 7h às 12h.”Assim que o
frasco é aberto, a vacina começa
a sofrer um processo natural de
degradação. O prazo de validade é de até 8 horas, com o frasco
guardado na geladeira”, explicou a diretora de Saúde, Marina
Prearo, para justificar a imunização em dias específicos.

Escorregadia - Vazamento de
óleo diesel de um caminhão
na rodovia engenheiro João
Baptista Cabral Rennó (SP-225),
no trevo de acesso a Santa Cruz
do Rio Pardo (90 quilômetros de
Bauru), pode ter sido a causa
de um acidente ocorrido no
início da manhã desta quartafeira (24). Uma Parati seguia
sentido Santa Cruz-Bauru
quando, por volta das 6h, o
condutor, de 21 anos, perdeu
o controle da direção na pista
escorregadia e capotou. Ele e o
passageiro, que seguiam para o
trabalho, não se feriram.

