Prefeito de Jandira reduz
passagem
de
transporte
coletivo pela segunda vez

O prefeito de Jandira (SP), Geraldo (Gê) Teotônio da Silva
(PV), determinou que as passagens de ônibus no município sejam
reduzidas para R$ 3,00. O novo valor passou a vigorar a partir
de segunda-feira, 24 de junho. Esta é a segunda redução em uma
semana, visto que, no ultimo dia 17, a tarifa que era de R$
3,30 passou para R$ 3,20. Esta primeira redução havia sido
anunciada no dia 9 de junho, durante a abertura oficial da 33ª
Festa Junina de Jandira. “Já tínhamos o entendimento que a
tarifa precisa diminuir na cidade. As manifestações vieram ao
encontro dos nossos planos e nos ajudaram a acelerar esse
processo de redução. Nenhum governante pode ficar indiferente
ao clamor popular, ao grito das ruas”, comentou Gê.
As melhorias no sistema de transporte de Jandira estão sendo
examinadas desde o começo do ano. “Em abril, quando o contrato
com a empresa de ônibus Benfica não foi prorrogado, passamos a
estudar mais intensamente os meios para melhorar a qualidade
do transporte. Entre essas medidas, por exemplo, está a
cobertura dos principais pontos de ônibus da cidade”, afirmou
o prefeito. Gê esteve com membros do “Consórcio Intermunicipal

de Prefeitos da Região Oeste da Grande São Paulo” na manhã de
quinta-feira, 20. Durante a reunião, houve um acordo para que
a tarifa nas outras cidades que formam a aliança (Osasco,
Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Santana de Parnaíba e
Pirapora do Bom Jesus) também seja reduzida para R$ 3,00.
Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de
Jandira
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo

Vacinação de cães em Itatinga
tem o apoio da prefeitura

Com
apoio
da
Prefeitura Municipal de Itatinga, em parceria do INPAMA, foi
realizada, no último sábado (22.06), uma campanha de vacinação
que imunizou 500 cães. Esta previsto mais um lote com outras
500 vacinas que sera empregado na 2ª etapa do projeto, entre

13 e 18 de Julho.
O idealizador do projeto de vacinação, Carlos Ferreira,
salientou que o objetivo principal é o de melhorar a qualidade
de vida de quem sempre esteve tão próximo de nós, os animais.
“Para que isso se tornar possível, nosso trabalho visa,
através da educação das pessoas, fazer com que os
proprietarios (ou não) de animais de estimação, tratem com
mais dignidade quem sempre esteve disposto a nos amar
incondicionalmente, argumentou Ferreira.
O Prefeito Paulo Apólo (PV) se
ressaltou a importância desse tipo
INPAMA, com a participação da
Itatinga. Apolo afirmou que “é

fez presente ao evento e
de trabalho realizado pelo
Vigilância Sanitária de
importante a presença da

população neste tipo de campanha, levando seus animais para a
vacinação, promovendo a melhoria da qualidade de vida da
espécie e evitando que doenças possam ser transmitidas”.
Por: Amauri de Moraes – Assessor de Comunicação Prefeitura
Municicipal de Itatinga.
Secretaria Estadual de Comunicação
Partido Verde – São Paulo
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