Beto Trícoli participa do
início de construção de obras
contra enchentes em Franco da
Rocha
O deputado estadual Beto Trícoli (PV), participou do início
das obras contra enchentes em Franco da Rocha, na última
semana. O Governo do Estado está investindo R$ 38,9 milhões na
construção de um sistema de pôlderes no Rio Juqueri e no
Ribeirão Eusébio. A obra será executada pelo DAEE
(Departamento de Águas e Energia Elétrica), autarquia
vinculada à Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos,
comandada pelo secretário Edson Giriboni (PV), e deverá estar
concluída no início do segundo semestre de 2013.
“Os pôlderes são diques, barreiras com bombeamento ao longo
das margens do rio, e vão minimizar de maneira significativa o
impacto das enchentes. É uma obra com planejamento por parte
do governador Geraldo Alckmin”, falou Beto, que representava a
Assembleia Legislativa no evento.
O deputado, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável da Alesp, reconheceu o empenho e
união dos prefeitos na concretização do início destas obras.
Para Beto, existe trabalho integrado e o Estado é o grande
responsável por esta articulação regional. “Muitas vezes, a
Prefeitura, sozinha, não consegue fazer. Sem união, não há
avanço, principalmente em infraestrutura, saneamento, meio
ambiente e transportes. Por fim, o Estado é o grande
responsável por fazer esse arranjo”, afirmou Beto, que também
coordena a Frente Parlamentar pela Reforma Urbana e Cooperação
Regional e é membro da Comissão de Assuntos Metropolitanos e

Municipais.

Sumaré está entre os maiores
PIB do Brasil
O PIB da cidade em 2009 foi de R$ 6.901.888,00 (Bilhões)
A posição de Sumaré em relação ao PIB – Produto Interno Bruto
coloca a cidade em 67º lugar no ranking do Brasil, segundo
informações divulgadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). O PIB representa a soma de todos os
bens e serviços finais produzidos na cidade e mensura as
atividades econômicas.
Sumaré chega estar à frente inclusive de Estados como Roraima
e próximos de Estados como Acre e Amapá, na frente de capitais
como Porto Velho/RO, Palmas/TO, Rio Branco/AC, Macapá/AP e
também das cidades como Bauru, Limeira, Americana, Indaiatuba,
Uberaba/MG, Foz de Iguaçu/PR, Jacareí, Resende/RJ, etc. Entre
os municípios mais bem classificados no Estado de São Paulo,
Sumaré ocupou a 20ª posição em 2009, o município ficou na 3ª
posição, perdendo apenas para Campinas e Paulínia na região da
RMC.
Segundo o secretário da Secretaria do Trabalho, Emprego,
Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e vice-prefeito
Vilson Alves (PV), a criação da nova Lei de Incentivos Fiscais
foi fundamental para dar condições de promoção ao
desenvolvimento, que prevê isenções de IPTU, ITBI, ISSQN, mas
acima de tudo responsabilidade social, com contrapartida de
empregos aos moradores do município. Além disso, a localização

da cidade é privilegiada por três rodovias que cortam o
município, Anhanguera, Bandeirantes e Dom Pedro I e ainda está
a 25km do Aeroporto de Viracopos.
Vilson Alves destaca que, “Esses números demonstram a grandeza
de Sumaré no contexto do Brasil e isso tem representado muitas
oportunidades de trabalho para o cidadão sumareense. A
expectativa para os próximos anos será de que continuaremos
com esse crescimento em virtude das grandes empresas que estão
se instando na cidade, e outras têm nos procurado para aqui
também se instalarem. Nossa meta para 2012 é para que cada vez
mais esse progresso resulte em novas vagas e oportunidades de
emprego para a nossa população”.
Sivestre Gonçalez/ Jornal RMC

Programa vai custear ligação
de esgoto no Estado
‘Se Liga na Rede’ pagará a instalação de 192 mil conexões para
famílias de baixa renda em todo o Estado
“Quando não existe a ligação domiciliar do esgoto, todos os
efluentes acabam sendo lançados diretamente nos corpos
d’água”, diz o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos,
Edson Giriboni (PV). Segundo ele, “para que os investimentos
do Estado tenham eficiência, os moradores precisam se ligar na
rede de coleta”.
Giriboni esteve no evento do último sábado, 24/09, no Parque
Ecológico do Tietê juntamente com o governador Geraldo
Alckmin, o prefeito Gilberto Kassab e a diretora-presidente da
Sabesp, Dilma Pena, quando foi lançado o Programa Se Liga na

Rede. A iniciativa vai custear as ligações na rede de esgoto
para famílias de baixa renda no Estado. Serão 192 mil novas
conexões, com benefícios para cerca de 800 mil pessoas.
O programa será 80% pago pelo Governo do Estado e os 20%
restantes pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo). Serão investidos R$ 349,5 milhões ao
longo de oito anos. O projeto de lei que cria a iniciativa
será encaminhado à Assembleia Legislativa para votação.
Com o objetivo de incentivar as famílias de baixa renda a
ligarem seus imóveis à rede de esgoto, o programa visa
aumentar a eficiência dos programas de saneamento do Estado,
ajudando a despoluir rios e córregos, inclusive o Tietê.
O custo médio da ligação por casa é de R$ 1.820, o que, muitas
vezes impede a ligação de quem tem baixo poder aquisitivo.
Com o Se Liga na Rede, as famílias com renda familiar de até
três salários mínimos terão a ligação paga pelo Governo do
Estado e pela Sabesp. A medida será adotada nos imóveis que já
tenham a rede coletora instalada na rua. A estimativa é que
sejam implantadas 76,8 mil conexões na Região Metropolitana de
São Paulo; 30 mil na Baixada Santista; 5,6 mil na Região de
Campinas; e 79,3 mil nos demais municípios do interior do
Estado.
Comunicação Sec. Est. Saneamento e Recursos Hídricos

Prefeitura
de
Promissão
terceiriza coleta de lixo

Começou nesta terça-feira (03) a coleta de lixo domiciliar por
uma empresa terceirizada em Promissão. Até então, eram os
funcionários da Prefeitura Municipal quem executavam o
serviço.
Em caráter emergencial, a empresa Monte Azul Engenharia
Ambiental Ltda tem realizado a coleta do lixo. Promissão
produz cerca de 642 toneladas mensais de resíduos domiciliar e
comercial, conforme estimativa do IBGE, censo 2010.
Conforme relatou o Prefeito Municipal, Prof. Geraldo Chaves
Barbosa, a medida foi adotada para melhorar a qualidade dos
serviços prestados. O Chefe do Executivo adiantou ainda que o
município deverá implantar, em breve, uma coleta seletiva de
lixo.

Promissão investirá cerca de
R$ 3 mi na construção de um
Centro Integrado de Saúde
Planta foi apresentada do local que agregará três unidades de
atendimentos diferenciados de saúde
Foi apresentado nesta semana o projeto executivo básico do
Centro Integrado de Saúde de Promissão. A obra de 1.989,08 m2
está avaliada em mais de R$ 3 milhões. Realizando um
planejamento anterior prevendo este investimento, a Prefeitura
executará a obra com recursos próprios. O projeto executivo
básico foi elaborado pela empresa vencedora do processo
licitatório FVerroni
Projetos e Planejamentos.

A apresentação foi feita pelo Diretor Luis Fernando Verroni e
o coordenador do projeto, Hérito Pereira. O Prefeito
Municipal, Professor Geraldo Chaves Barbosa, presidiu a
reunião que contou também com a presença do Diretor do
Departamento de Obras, Ademir Dias; do Diretor de Projetos,
Roberto Gradella e do Assistente Técnico, Irineu Polacchini.
O Centro Integrado de Saúde de Promissão será construído na
avenida Julio Prestes, ao lado da futura sede do SAAE (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto), que também está em construção. O
local integrará os atendimentos que hoje são prestados pela
Casa de Saúde da Mulher, Casa de Saúde do Idoso e pelo
Ambulatório de Saúde Mental. “Cumprindo nossa solicitação,
foi-nos apresentado um projeto humanizado e minimalista que,
integrado, possibilitará um atendimento mais dinâmico,
proporcionando mais qualidade de vida a família promissense”,
contou o Prefeito Geraldo.
A Prefeitura inaugurou no dia do aniversário da cidade, 29 de
novembro, uma moderna Casa de Saúde da Criança; implantou e
custeia o funcionamento de um Centro Municipal de Mamografia;
fez parceria e a cidade recebeu investimentos estaduais
tornando-se sede de um AME (Ambulatório Médico de
Especialidades), terá um Centro de Hemodiálise e um novo
pronto socorro no Hospital Geral de Promissão, além deste
Centro Integrado de Saúde.

Uso de borracha reciclada no
asfalto agora é lei
Lei que dispõe o uso de asfalto enriquecido com borracha é
sancionada pelo governador de São Paulo

O Governador Geraldo Alckmin sancionou, no último dia 6,
projeto de autoria do Deputado Estadual Reinaldo Alguz (PV),
que prevê o uso de borracha pulverizada na composição do
asfalto destinado à conservação das rodovias estaduais. A nova
lei determina que o pó de borracha seja resultante da
reciclagem de pneus inservíveis.
Segundo o autor do projeto, a Lei nº 14.691 é de grande
importância econômica e ambiental. “As estradas precisam de
manutenção constante e o material proposto retarda o
aparecimento de trincas, dando maior durabilidade ao asfalto.
Com isso, os custos operacionais serão diluídos, justamente
pela vida útil mais longa do pavimento”, afirma o deputado
Reinaldo Alguz, que também ressalta, como benefício ambiental,
a destinação útil de pneus usados que, de outra forma, seriam
descartados na natureza.
Assessoria de Imprensa do Deputado Reinaldo Alguz

