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Pró-Vida doa GM passa a monitorar
rodoviária por camêras
barracão
para o asilo

Milton na solenidade de doação da Pró-Vida, em Araçoiaba da Serra
A Central Geral do Dízimo
(CGD), organismo de benemerência e filantropia ligado
ao Instituto Pró-Vida, doou
em solenidade na tarde do
último sábado, materiais para construção de um barracão para o asilo de Boituva
com estimativa de área construída de 530 m², avaliado
no mercado em torno de 100
mil reais.
O asilo é a quarta instituição boituvense beneficiada
pela CGD.
Na década de oitenta a
APAE recebeu equipamentos para estruturação de seu
Setor de Fisioterapia.
Na década de noventa o
Hospital São Luiz recebeu
instrumentos cirúrgicos, uma
mesa de operações do Setor de Ortopedia e equipamentos hospitalares.
Há dois anos a Associação Crescer Criança ganhou um laboratório de informática.

de todo país acompanharam
a solenidade.

DOAÇÃO
O Nosso Lar São Vicente
de Paulo – o tradicional asilo boituvense, foi contemplado numa solenidade ocorrida no Clube de Campo da
Pró-Vida, instalado no município de Araçoiaba da Serra, juntamente com outras
114 entidades de todo Brasil e Argentina.
Cerca de 8.500 pessoas

REGULARIZAÇÃO
Para obtenção do novo
barracão, segundo o dirigente da instituição, foi encaminhada preliminarmente
uma carta-solicitação a Central Geral do Dízimo (CGD).
“Tivemos conhecimento
do trabalho deles e fizemos
o pedido. Antes de atender
a solicitação ele fazem uma
trabalho super sério, onde

EMOÇÃO
O presidente do asilo –
Milton Antonio Soares, falou
à reportagem do FOLHA
DE BOITUVA. “A emoção
é maior. Quem não veio arrepende-se. Tudo foi uma
maravilha. Desde o primeiro contato foram muito gentis. O povo daqui é excelente”, afirmou Soares.
Pela explicação do dirigente o novo barracão irá
contribuir de forma decisiva
para a manutenção da instituição.
“Com o novo barracão
será possível a geração de
renda para o asilo. O barracão antigo, feito há mais
de 25 anos, de madeira,
estava com sua estrutura
comprometida e nem tinha
a qualidade que terá o doado pela CGD nesta tarde”,
revelou Milton.

inclusive examinam a seriedade da instituição e seu
funcionamento. Fazem visita a sede e depois nos convidam para uma entrevista,
quando acabam fazendo
uma triagem de nossas prioridades”, disse Milton.
Nesse processo de doação da CGD os diretores do
asilo descobriram que precissavam regularizar a posse do imóvel na rua João
Marcon.
Para isso foi necessária
a intervenção da Prefeitura
de Boituva e da Mitra Arquidiocesana. “Até mesmo as
escrituras do asilo agora
estão 100% regularizadas”,
disse Milton.
O prédio que será construído pela CGD, da Pró-Vida, terá entrada pela rua
Camilo Christo, ao lado do
“Gamitão”.
“O material de construção será liberado conforme
as fases. Blocos, canaletas,
estrutura metálica, telhado
e piso cerâmico serão encaminhados pela CGD aos
poucos. Quem acompanhou-nos pela CGD informou inclusive que até o frete e a cervejinha ou gorjeta
do motorista da entrega já
está pago. Eles também pediram prá que antes confirmemos a quantidade e qualidade do material”, revelou
Milton.

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.
A Câmera foi instalada
num local estratégico. Através dela é possível visuali-

zar toda extensão do Terminal Rodoviário, assim como as ruas de acesso aos
ônibus e veículos, em frente
ao prédio.
Pelas imagens, ao mínimo sinal suspeito, o Centro
de Operações e Despachos
(COD) aciona uma viatura,
que se desloca até o local e
efetuar averiguações de
praxe. Atualmente o sistema
conta com oito câmeras de
vídeo, instaladas em pontos
estratégicos da cidade.
De acordo com o secretário, desde que entrou
operação, no ano de 2000,
o sistema vem apresentando resultados positivos. “Um
dos reflexos da implantação
do monitoramento por
câmeras, é de que conseguimos praticamente zerar
as ocorrências de assalto à

A Guarda Municipal amplia seu “olhar” para a segurança do cidadão
banco, fato que ocorria com
uma certa periodicidade no
município”, disse Ribeiro.

Além de extinguir as ocorrências de assaltos em agências bancárias do município,
através do sistema também
foi possível identificar diversos casos. Dentre os quais
se destacam a apreensão

de um grupo de rapazes
que furtaram uma escola da
cidade e o caso de um jovem que furtou um dos equipamentos das câmeras do
sistema, mas teve o seu rosto
flagrado pela câmera.

Rompimento
de cabo deixou
200 telefones
mundos
Sistema de vídeo irá monitorar a entrada da cidade pelo terminal

Os serviços telefônicos de
Boituva foram paralisados,
no final da tarde da última
segunda-feira (dia 3), em

CPFL cede área para
plantio de hortas

Famílias de Boituva podem ser beneficiadas

Centenas de pessoas estão conseguindo melhorar o
orçamento doméstico utilizando áreas cedidas pela CPFL
para o plantio de hortas comunitárias.
A empresa já disponibili-
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Atividade física, a melhor
solução para seu stress

zou 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.
Em média, esses terrenos
possuem 20 metros de largura e acompanham toda a
extensão da rede. Em muitas
cidades, como Sorocaba, os
linhões atravessam grandes
áreas dentro do perímetro urbano, propiciando renda alternativa para famílias de
baixa renda que se habilitam

a cultivar a terra.
”Eu vivo disso. Meu marido morreu e a aposentadoria só dá pra pagar água e
luz. Depois que comecei a trabalhar na terra, até minha
saúde melhorou”, conta
feliz Maria de Lourdes Lima
Rodrigues. Com 70 anos, ela
mesma prepara a terra,
planta as sementes, aduba,
capina o mato e vende as
hortaliças. Sem revelar o
quanto ganha, ela se limita em
dizer que sua horta “ajuda
bem em casa”. Se todos os
beneficiados pela CPFL utilizassem técnicas adequadas,
cada metro quadrado de terra produziria, em média, 10
pés de hortaliças. Ou seja, em
um milhão de metros quadrados poderiam ser produzidos
10 milhões de pés de hortaliças. “Eu tiro daqui o sustento
para 11 pessoas”, diz Creuza

Hilda dos Santos, 48 anos,
analfabeta e sem aposentadoria. “Meu marido é doente
e o dinheiro que ele recebe
a gente gasta em remédio.
Quem sustenta a casa sou
eu”, diz.
Não bastasse o marido e
oito filhos, ela ainda adotou
mais um. “Ele estava passando necessidade. Agora está
bem”, conta com orgulho. Sua
renda é variável, e chega a
tirar até R$ 300 reais por mês
com sua horta. “Mas quando
falta, eu faço serviço de faxina pra completar”, explica.
Em Sorocaba, a CPFL cedeu uma área para uma Associação Amigos de Bairros
cultivar plantas medicinais. O
projeto existe há vários anos
e atende, prioritariamente, famílias de baixa renda que
conseguem substituir muitos
remédios caros.

razão do rompimento de um
cabo. De acordo com a assessoria de comunicação da
Telefônica, o estrago atingiu
cerca de 200 usuários do
serviço e o funcionamento
das linhas voltou ao normal
em menos de uma hora,
conforme o prazo estabelecido pela Agência Nacional
de Telecomunicações
(Anatel).
A paralisação do sistema
atingiu os bairros localizados
na parte superior da cidade, no entanto, deixando
diversos órgãos públicos,
empresas, agências bancárias, industrias, além de muitas residências incomunicáveis. A assessoria de imprensa da Telefônica não
soube informar o que ocasionou o rompimento do cabo
e se houve prejuízos decorrentes da paralisação.
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