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Pró-Vida doa material para
construção de barracão de
530 m² de área construída

Rio Sarapuí pode
estar contaminado
Os primeiros resultados da Comissão Especial de Investigação
(CEI) de Recursos Ambientais da Câmara de Vereadores surgem na próxima semana, mas a reportagem FOLHA DE
BOITUVA antecipa alguns resultados práticos.
Objetivando uma análise mais apurada da questão
ambiental em Boituva a vereadora Patrícia Poncini
obteve a criação da CEI em 16 de fevereiro. No relatório preliminar, que deverá ser abordado na próxima
segunda-feira, dia 10, estará sendo levatanda a hipótese da penitenciária “Odon Ramos Maranhão”, em
Iperó, estar contaminando o leito do rio Sarapuí. A denúncia foi formalizada à redação da FOLHA e repassada para a comissão. O material lançado no manancial (foto), de odor fétido, coloração
esverdeada, pode indicar a falência do sistema de tratamento de esgoto daquela
unidade prisional próximo da estação
de captação de água da Sabesp.
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Mínimo
Parque
Ecológico deve ficar
em R$ 260
reabre
neste mês
No último sábado o asilo boituvense recebeu em doação da Central Geral do
Dízimo - orgão do Instituto Pró-Vida, a doação de materias para construção
de uma edificação de 530 m² servirá para manutenção da tradicional
instituição de amparo ao idoso de Boituva. Na foto o presidente do asilo Milton Antonio Soares, na formalização da doação com outras 114 entidades
do Brasil e Argentina, numa solenidade assistida por 8.500 pessoas, realizada
no Clube de Campo da Pró-Vida, em Araçoiaba da Serra. Página 7

CPFL cede
área para
plantio
de hortas

O Parque Ecológico, situado na região leste da cidade deverá ser reaberto à visitação pública até o final do
mês. A informação foi prestada pelo
secretário municipal de Agricultura,
Abastecimento e Meio-Ambiente,
Geraldo Celestino Correa.
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ÚLTIMA HORA

Filas marcam o encerramento
do prazo de recadastramento
eleitoral em Boituva

Foto: Carrlos Bassan /CPFL

Como bom brasileiro muita gente deixou para a última hora para providenciar suas transferência de domicílio
eleitoral ou efetivar seu cadastramento. Segundo o diretor do Cartório Eleitoral da Vara Distrital de Boituva, nesta
semana 543 pessoas formaram filas na rua Nove de Julho visando regularizar sua situação. Em Iperó foram
registradas 546 pessoas, sendo que o eleitorado de lá é metade do nosso. Cerca de 26.500 eleitores poderão participar
do próximo pleito municipal, segundo dados preliminares do Tribunal Regional Eleitoral.

Centenas de pessoas estão conseguindo
melhorar o orçamento doméstico utilizando áreas cedidas pela CPFL para o plantio de hortas comunitárias.
A empresa já disponibilizou 1,35 milhão de
metros quadrados em 175 projetos desenvolvidos em diversas cidades de sua área de
atuação. Pelo uso da terra, o beneficiado não
paga nada, mas assume o compromisso de
manter a área limpa e não permitir que pessoas escalem as torres de alta tensão. As áreas
disponibilizadas pela CPFL são aquelas situadas sob os linhões de transmissão de energia elétrica, em terrenos de sua propriedade.
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Cidade ganha novo Boituva
Caminhódromo terá novo
delegado

A Prefeitura de Boituva, através
da Secretaria de Obras e Infraestrutura, iniciou a construção
das calçadas que comporão o
segundo caminhódromo de
Boituva. O empreendimento
está sendo construído no complexo viário Clóvis Ferriello, entre os bairros Jardim América e
Jardim Oreana.
Segundo informou o secretário de
Obras, engenheiro Ailton Geraldo Ramos, estão sendo construídas mais de
3 mil metros quadrados de calçadas,

perfazendo uma pista de 1.500 metros
para a prática de caminhada e corrida.
A pista está sendo construída no entorno da linha férrea que corta a cidade,
sendo que interliga m sistema
de circuito fechado, o viaduto
Clóvis Ferriello com a passagem da
Guilherme Primo. De acordo com o secretário, o local ainda receberá obras
ajardinamento e iluminação, a
exemplo do que foi realizado pela
Prefeitura, no primeiro caminhódromo, implantado na Avenida Brasil.

Em substituição ao delegado André
Marinho Bonan, que deverá assumir
Iperó em breve, Boituva estará
recebendo em outubro o delegado
Ivan Agostinho da Silva.
Por determinação da delegacia
seccional Dr.Ivan deverá responder
pela delegacia de Tatuí até o mês
de outubro. À partir de então ele
assume suas funções em Boituva.

Foto: Orpheu Poeta/Folha

DOAÇÃO PARA O ASILO

Vila
Olimpio
terá uma
quadra
de bocha
A Prefeitura de Boituva já iniciou a
construção da primeira “Quadra de
Bocha” da cidade, na rua Capitão
Augusto Milet, no Jardim Maria
Paulina. A obra estimada em 112 mil
reais está sendo realizada pela
empresa RDG Engenharia, vencedora da concorrência pública para
a execução do projeto.
Segundo explicou o secretário
municipal de Obras e Infra-estrutura, engenheiro Ailton Geraldo Ramos, o projeto prevê a construção
de duas canchas de bocha, vestiários, sanitários e cantina, que serão
abrigados num galpão de 459
metros quadrados.
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GM passa a
monitorar
terminal
rodoviário
O Terminal Rodoviário de Boituva
passou a integrar a área de abrangência
do sistema de vigilância eletrônica da
cidade. Uma câmera de vídeo está
monitorando o local, durante 24 horas
ao dia. As imagens captadas pelo aparelho são registradas pelo Centro de
Operações da Guarda Civil Municipal.
Segundo explica o secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança
Pública, José Ailton Ribeiro, a iniciativa
visa monitorar o fluxo de pessoas que
passam diariamente pela rodoviária e
proximidades, assim como controlar o
trânsito de veículos pela região.
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Novo Mundo
terá plantão
odontológico
aos sábados à
partir do dia
22 de maio
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