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Apoiados na rocha

Um dos refrões jor-
nalísticos mais verdadei-
ros, que é o da Rede Ban-
deirantes, afirma que em 
vinte minutos tudo pode 
mudar. Sempre foi assim, 
mas atualmente, com o 
avanço das mídias sociais 
e a rapidez da informação, 
podemos constatar que as 
mudanças, movidas muitas 
vezes por tragédias naturais 
ou pela própria instabili-
dade da natureza humana 
sempre pronta a deflagrar 
suas guerras, podem mu-
dar a vida das pessoas em 
fração de segundos, como 
aconteceu recentemente em 
Petrópolis, atingida por chu-
vas e deslizamentos.

A tragédia que ainda 
não terminou, já que as chu-
vas continuam a cair tor-
rencialmente, obstruindo 
o trabalho de bombeiros e 
outros profissionais, deixou 
um saldo de 120 mortes e 
840 desabrigados, números 
que ainda podem crescer. E 
segundo depoimento dos 
sobreviventes, a primeira e 
a segunda onda de desliza-
mentos aconteceram sem 
aviso prévio, soterrando mo-
radias em questão de minu-
tos, sem dar oportunidade 

aos moradores de reunir os 
filhos ou documentos para 
uma fuga rápida. 

De acordo com levan-
tamento de órgãos especia-
lizados, há 90 anos não se 
via chuva com tal intensida-
de naquela região serrana 
do Rio de Janeiro, mas bas-
taram minutos para que o 
panorama mudasse e com 
ele a vida de centenas de 
pessoas. As que sobrevive-
ram sem os entes queridos 
e perderam suas moradias 
terão que ter muita força 
para recuperar o equilíbrio 
e a vontade de viver.  

O Evangelho nos en-
sina que na vida, seja no as-
pecto material ou espiritual, 
é preciso ter os pés na rocha. 
“Portanto, quem ouve estas 
minhas palavras e as pratica 
é como um homem prudente 
que construiu a sua casa na ro-
cha. Caiu a chuva, transborda-
ram os rios, sopraram os ventos 
e deram contra aquela casa, 
e ela não caiu porque tinha 
alicerces na rocha”. Quem 
ouve as minhas palavras e 
as pratica é como o homem 
prudente, que construiu a 
sua casa na rocha”.

Querido leitor e leitora, 
devemos sempre nos pergun-

tar onde nossos pés e nossos 
maiores tesouros estão fir-
mados, não só para evitar as 
tragédias, mas para sobrevi-
ver às suas consequências. 
De acordo com engenhei-
ros, a maioria das moradias 
de Petrópolis eram bem ali-
cerçadas, porém quando o 
deslizamento ocorreu não 
fez distinção. Mas essa não 
tem sido a realidade de mi-
lhares de famílias, não só 
no Rio, mas em São Paulo 
e tantos outros Estados e o 
que se vê muitas vezes é um 
consumo exagerado de ele-
trônicos e móveis, para en-
riquecer moradias de risco.

Seja como for, onde há 
sobreviventes há histórias 
de luto, de perdas materiais 
e de incertezas que preci-
sam ser superadas para que 
o espírito humano não se 
deixe soterrar por algo tão 
ruim quando a tragédia, que 
é a depressão. Para recu-
perar o equilíbrio emocio-
nal e reagir a isso, é precio-
so estar firmado na rocha 
que é Cristo. Famílias que 
perderam seus entes que-
ridos precisam contemplar 
o mundo espiritual, crer na 
ressurreição e se alegrar na 
certeza de que a morte fí-

sica não é um ponto final, 
mas um novo começo para 
os que vivem na esperança 
da ressurreição.

Cada um e nós precisa 
vigiar e orar, porque ainda 
que nossa casa material es-
teja construída num lugar 
sólido, a vida pode mudar 
de muitas formas, interrom-
pendo os planos, os sonhos, 
colocando em risco as nossas 
conquistas, como aconteceu 
com as famílias de Petrópo-
lis. Precisamos nos perguntar 
se temos fé, firmeza de ca-
ráter, saúde espiritual para 
olhar as desolações e ainda 
assim contemplar o mundo 
espiritual e entender que não 
estamos só, pois como Jesus 
afirmou: “Neste mundo te-
reis aflições, mas tenham 
bom ânimo, pois eu ven-
ci o mundo”. E ele também 
nos fez uma promessa de 
não nos deixar sozinhos em 
meio às aflições. “Eis que 
estareis convosco todos os 
dias, até o final dos séculos”.

Então sabemos que Ele 
nos vê, nos escuta, chora e 
vibra conosco a cada parte 
da jornada. Se seguirmos 
com Cristo, poderemos nos 
apoiar na rocha mesmo na 
hora das tragédias.

DOIS PESOS 

A ofensiva do Supremo Tribunal 
Federal contra o ex-deputado Roberto 
Jefferson teve novo capítulo. A maioria 
dos ministros da Corte votou pelo rece-
bimento da denúncia apresentada pela 
Procuradoria-Geral da República (PGR) 
contra o ex-presidente nacional do PTB, 
que agora se torna réu. O velhinho, que 
não tem foro privilegiado, responderá 
por crimes previstos na Lei de Seguran-
ça Nacional. Os caras acham que ele é 
terrorista só porque criticou os minis-
tros em suas redes sociais...

DUAS MEDIDAS

Já o vereador petista Renato Frei-
tas, que já conta com várias represen-
tações no Ministério Público e quatro 
pedidos de cassação depois de ter in-
vadido uma igreja católica, em Curiti-
ba, junto com um grupo de militantes 
levando bandeiras e gritando palavras 
de ordem contra o padre e os fiéis, foi 
defendido pelo presidente Lula. Para o 
ex-presidente, que é também ex-presi-
diário, o vereador extrapolou os limites 
democráticos, mas nem por isso deve 
ser cassado.

BONS CAMARADAS

A grande mídia, que nas entrelinhas 
estava torcendo para que o presiden-
te Bolsonaro passasse por algum fias-
co durante a visita à Russia, deve estar 
decepcionada ao ter que noticiar o seu 
sucesso. O presidente russo se mostrou 
mais à vontade com Bolsonaro do que 
com o francês Emanuel Macron de quem 
manteve distância de mais de dois me-
tros. Putin deixou claro quer o Brasil é 
o principal parceiro comercial e eco-
nômico da Rússia na América Latina.

BOA ESTRATÉGIA

A própria mídia russa apreciou a 
visita de Bolsonaro e o elogiou pois foi 
o único chefe de estado do Brasil que 
visitou e reverenciou o túmulo do sol-
dado desconhecido, erguido em home-
nagem aos russos que lutaram contra 
o nazismo. A Mídia russa destacou que 
Bolsonaro não é um nazista, e também 
não é um xiita contra o comunismo, já 
que o soldado desconhecido lutou con-
tra o nazismo , mas provavelmente era 
um comunista.

Venha para a R. Santos Imóveis 
e faça bons negócios!  

www.rsantosimoveisaruja.com.br
r.santosimoveisaruja

(11)94590-0519
(11)95022-1033

(Vendas)

(Locação)

(11) 4653-9600
Venda Locação

Jardim Real : Terreno com
328 m², topografia declive e
ótima localização no bairro.
R$ 260.000,00 (cod.3752).

Vila Arujá : Galpão com +/-
200 m², para armazenagem
c/ wc e boa localização. R$
2.600,00 + IPTU (cod.5881).
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Poupatempo de Arujá será inaugurado 
na manhã deste sábado 

Mais investimentos em 
Segurança Pública foi tema de 

reunião do Condemat

A esperada unidade do 
Poupatempo Arujá se tornará 
realidade neste sábado (19). 
O prefeito Luís Camargo e 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia estarão inauguran-
do as instalações no prédio 
JM 600, na Avenida João 
Manoel nº 600. A expecta-
tiva é de que já na próxima 
semana os arujaenses dei-
xem de se deslocar para as 
cidades vizinhas e possam 
usufruir do atendimento 
em seu próprio município.

A unidade, que foi visto-
riada na última quinta-feira 
pelo prefeito e vereadores, 
deve contar com dezenas 
de serviços de diferentes 

órgãos, incorporando os 
atendimentos do Detran 
SP, como primeira ha-
bilitação, renovação da 
CNH, e transferência e li-
cenciamento de veículos, 
entre outros. A estimativa 
é que mais de 150 mil pes-
soas desse município, de 
Santa Isabel e também de 
Igaratá sejam beneficiadas.

Autor da indicação ao 
governo de São Paulo para a 
instalação do Poupatempo, 
o deputado André do Pra-
do afirmou durante a assi-
natura de autorização pelo 
governador João Dória, que 
o objetivo é melhorar a vida 
da população, com mais efi-

ciência e menos burocracia. 
“Esse novo modelo de 

Poupatempo é mais moder-
no, compacto e com foco em 
serviços digitais. Como os 
atendimentos deverão ser 
realizados no mesmo local 
por diversos órgãos, o muní-
cipe ganhará em agilidade, 
comodidade e autonomia”, 
apontou.

A assinatura da autori-
zação para o Poupatempo 
Arujá ocorreu em maio des-
te ano no Palácio dos Ban-
deirantes. Com agilidade, o 
prefeito Luís Camargo  con-
seguiu preparar o local e es-
trutura para a implantação 
do serviço em tempo recorde.

A Prefeitura de Arujá parti-
cipou da reunião do Consórcio 
de Desenvolvimento dos Muni-
cípios do Alto Tietê (Condemat), 
que tratou sobre a Segurança 
Pública. Arujá, representada 
pelo prefeito Luis Camargo, o 

secretário municipal de Segu-
rança Pública, Washington Luis 
Beolchi Adami, e também pelo co-
mandante Oliveira, da GCM de Aru-
já, apresentou pedidos de melhorias 
para o segmento. Um deles é o au-
mento do efetivo do policiamento e 

da ampliação da infraestrutura das 
polícias Civil e Militar.

Participaram também o de-
legado seccional Severo, da Po-
lícia Civil, o coronel Colonello, 
da Polícia Militar, e outras au-
toridades do Alto Tietê e região.
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Bancas de jornal de Arujá se reinventam 
para conseguir novos clientes

Sinônimos de conheci-
mento e informação, as ban-
cas de jornal estão presentes na 
vida de boa parte das pessoas 
há muito tempo. Por mais que 
a estrutura seja simples ou pe-
quena, elas guardam um uni-
verso de cultura e diversão que 
atraem públicos de todas as ida-
des e classes sociais. Nos últi-
mos anos, entretanto, uma série 
de razões as fizeram encontrar 
novos caminhos, trazendo pro-
dutos diversos como forma de 
renovar a clientela e manter 
o fluxo de caixa.

Realidade presente nas 
bancas de todo o país, esse 
panorama não seria diferente 
nas ainda existentes em Aru-
já. Embora possuam públi-
co fiel, o tempo em que só 
a venda de jornais e revis-

tas era base de sustentação 
do negócio ficou no passa-
do. Doces, cigarros, bilhetes 
de loteria e até plantas são 
as novas apostas para man-
ter e atrair novos fregueses. 

Kátia Rodrigues e Pedro 
Júnior cuidam da banca ins-
talada na Praça Benedito Fer-
reira Franco (Praça do Coreto), 
na parte central, há cerca de dez 
anos. Mesmo com a profunda 
transformação na forma de obter 
notícias ao longo desse tempo, 
ainda dá para se manter uma 
banca, segundo Kátia. Porém, 
ela verificou queda na deman-
da por jornais e revistas e tam-
bém na presença de jovens.

Ela aponta como vilão 
principal a internet, visto a 
facilidade e a rapidez na di-
vulgação das informações pe-

los meios digitais. Opinião 
similar tem Valéria Mariano, 
dona desde 2014 da banca 
localizada na Avenida Ar-
mando Colângelo, no Bar-
reto, que culpa as redes so-
ciais pela vertiginosa queda 
na tiragem de publicações 
impressas nos últimos anos.

Reportagem divulgada 
pelo portal Poder360, com 
base em dados do Instituto 
Verificador de Comunicação, 
o IVC, registrou diminuição 
de 13,6% nas vendas físicas 
dos dez maiores jornais do 
Brasil, entre dezembro de 2020 
e novembro de 2021. Núme-
ro que não difere quando se 
trata de revistas semanais: 
redução de 48,3% nas ven-
das, no comparativo entre 
os anos de 2019 e 2020.

A procura por revistas, 
na banca da Praça do Core-
to, é principalmente pelas de 
informação e as de automó-
veis, diz Kátia. Até as volta-
das para o público feminino, 
como os de fofoca, moda ou 
culinária não despertam o 
mesmo interesse de antes. 
Enquanto no Barreto, Valé-
ria aponta as infanto-juve-
nis, caso de gibis e mangás, 
como as de maior procura.

E é a busca por formar 
novos leitores uma das prin-
cipais razões de Valéria não 
abrir mão do ramo. As revis-
tas para essa fatia do público 
leitor são o destaque, ocupan-
do prateleira inteira do seu 
comércio. Fora isso, ela faz 
questão de vender café e sor-
vete para manter a freguesia 

e oferecer perfumes e plan-
tas para as mulheres, prin-
cipal público que frequenta 
o local, ao lado dos jovens. 

Novos produtos foram 
necessários para sobrevivên-
cia das bancas

No caso da banca de 
Kátia e Pedro, os produtos 
mais procurados são gulosei-
mas, bebidas não-alcoólicas 
e recargas de celular e vale-
-transporte. Para Kátia, foi 
preciso o aumento na quan-
tidade de produtos disponí-
veis para melhorar as vendas 
apesar de, até o momento, 
não estarem em patamar de-
sejado pelos dois. Valéria é 
convicta ao falar na diver-
sificação como a sobrevida 

desse tipo de comércio. Ela 
conclui afirmando catego-
ricamente que quem insis-
tir só em veículos impressos 
corre risco iminente de fe-
char as portas.

Desafios à parte, um sen-
timento os une: a importância 
que elas têm para a cidade 
são a força motivadora para 
não desistir. Encontrar pes-
soas e despertar em outras 
o gosto pelo saber são as ra-
zões de Valéria não querer 
parar, mesmo com as difi-
culdades intrínsecas a todo 
dono de banca de jornal. Já 
Pedro salienta que elas são 
figura presente na paisagem 
de locais movimentados das 
cidades e o mesmo não seria 
diferente se isso aconteces-
se em Arujá.

Por João Renato Amorim
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Vó Alzira:  um cardápio cheio de 
novidades para levar aos arujasenses 
aquele sabor delicioso de bolo de Vó

Recentemente inaugu-
rada no Boulevard das Pal-
meiras, a Fábrica de Bolo Vó 
Alzira trouxe  novos sabores 
ao dia a dia do público aruja-
ense e já conquistou espaço 
entre os comércios preferidos 
da cidade. A razão é simples, 
a marca, que já tem anos de 
tradição, elaborou um car-
dápio que remete ao tempo 
do café da tarde na casa da 
vó, com aquele bolinho fo-
finho, cheiroso e quentinho 
no centro da mesa.

A nova loja é muito mais 
do que uma excelente mar-
ca atraída pelo crescimen-
to comercial local, é sim um 
projeto de dois idealizado-

res que possuem fortes raízes 
em Arujá e que são apaixo-
nados pelos avós e pela má-
gica capacidade que só eles 
têm de fazer dos momentos 
mais simples, as melhores 
lembranças. Movidos pelo 
objetivo de proporcionar ao 
cliente a experiência exclusiva 
de saborear uma verdadeira 
receita de Vó, projetaram a 
nova loja com especial cari-
nho e  cuidando de cada de-
talhe, sempre pensando em 
melhor acolher o cliente em 
um ambiente aconchegan-
te, com bolos sempre fres-
quinhos, muito saborosos e 
com um preço acessível a to-
das as famílias. Além dos sa-

bores tradicionais, o cliente 
encontra também bolos de 
festa personalizados, bolos 
de pote, exclusivas torradi-
nhas de bolos, tortas salga-
das e quiches. A loja também 
conta com um espaço acon-
chegante para consumir os 
bolinhos no local, acompa-
nhados de um cafezinho e 
capuccino feitos na hora. 

Cardápio 

O diferencial da marca 
Vó Alzira é proporcionar ao 
cliente aquela sensação gos-
tosa de saborear um legítimo 
bolo de Vó, muito saboroso e 
fofinho, saindo quentinho do 

forno. Todos os dias a equipe 
começa bem cedo a preparar 
os bolos um a um, à moda 
caseira, como a vó ensinou.

O cardápio conta com 
os clássicos sabores de laran-
ja, maçã, fubá, cenoura, cho-
colate e mesclado, que são os 
favoritos da clientela, além de 
deliciosas opções como bolo 
de ovomaltine, churros, gotas 
de chocolate, cucas e muito 
mais. A marca também tem 
uma linha especial que se cha-
ma Equilibri, com opções diet 
nos sabores cacau, cacau com 
nozes, limão, côco e nozes e, 
também, opção integral nos 
sabores maçã, cacau, cacau 
com nozes, banana e nozes. 

História

A marca Vó Alzira tem 
uma história real de vitória 
que nasceu de uma combina-
ção de dom, carinho e muita 
dedicação. Tudo começou 
quando a Vó Alzira fez a sua 
famosa receita de bolo de io-
gurte para a mercearia de um 
amigo e, mesmo a única pro-
paganda sendo o cheirinho 
do bolo quentinho saindo do 
forno, o sucesso foi tanto que 
o bolo acabou em poucos mi-
nutos. Dia a dia os pedidos fo-
ram aumentando e as receitas 
ficando ainda mais saborosas, 
nasceu então O Melhor Bolo 
Caseiro do Brasil.

A melhor forma de 
conferir é fazendo uma visi-
ta à loja ou pedindo pelo tele-
fone e aplicativos de delivery.  A 
nova unidade está localizada no 
Boulevard Palmeiras, que fica 
Avenida Benedito Manoel dos 
Santos, 1235, loja 8. O horário 
de funcionamento é de segun-
da a sexta, das 9h30 às 18h30 e 
sábado das 9h50 às 17h00. 

Vale (muito!) a pena 
conferir, a experiente equipe 
da Vó Alzira está pronta para 
receber a todos com aquele 
jeitinho especial e carinhoso 
que só a Vó tem. Para mais 
informações e também en-
comendas o watsapp é 011 
96057-6060.
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Maternidade Municipal poderá viabilizar 
emissão de certidão de nascimento

A Maternidade Munici-
pal Dalila Ferreira Barbosa 
contará com uma Unida-
de Avançada do Cartório 
de Registro Civil de Arujá. 
A medida possibilitará o 

registro imediato dos re-
cém-nascidos e a emissão 
da certidão de nascimento, 
facilitando a vida dos pais. 
A data para início dos ser-
viços ainda não foi defini-

da, no entanto, o decreto 
que autoriza a Prefeitura 
a firmar o Termo de Co-
operação Técnica com o 
Cartório de Registro e Ta-
belionato – Cartório Albino 

Neves - foi publicado na edi-
ção de 15/1 do Diário Oficial. 

 Tanto a Secretaria de 
Saúde quanto a diretoria 
da Maternidade Municipal 
confirmaram, por meio das 

respectivas Assessorias de 
Imprensa, a intenção da ad-
ministração municipal em 
auxiliar na instalação dessa 
unidade. Uma sala já está 
sendo reservada no hospi-
tal para esse fim. 

 A necessidade de garan-
tir a emissão da certidão de 
nascimento na própria Ma-
ternidade é uma reivindica-
ção de 2019 do Poder Legisla-
tivo. O pedido havia sido feito 
à então secretária de Saúde, 
Carmem de Araújo Pellegri-
no pelos vereadores Reynal-
do Gregório Junior (PTB), o 
Reynaldinho, na ocasião pre-
sidente da Casa Legislativa, e 
Rogério Gonçalves Pereira, 
o Rogério da Padaria, hoje 
secretário de Governo.

 “Essa é uma medida 
essencial porque além de 
agilizar a emissão desse do-

cumento, também repre-
senta uma maior seguran-
ça, uma vez que o bebê não 
permanecerá um longo tem-
po sem registro dentro da uni-
dade”, explicou Reynaldinho, 
que chegou a enviar um ofício 
ao cartório em abril de 2018 
pedindo apoio para viabilizar 
esse serviço. Ele espera que o 
convênio se viabilize e que em 
breve a unidade seja instala-
da. “Será uma grande vitória 
nossa e do governo que se sen-
sibilizou com essa deman-
da e já tomou as primeiras 
medidas para efetivá-la”.

 Na reunião também 
estiverem presentes o vere-
ador Rafael Santos Laran-
jeira (REDE) e os ex-vere-
adores Edimar de Jesus, o 
Pastor Edimar de Jesus, e 
Edvaldo de Oliveira Paula, 
o Castelo Alemão. 

Prefeitura de Arujá 
inicia as inscrições das 

modalidades esportivas

A Prefeitura de Arujá, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, inicia 
as inscrições para as mo-
dalidades esportivas que 
integram o Programa Mu-
nicipal “Viva Esporte” que, 
a princípio, contará com o 
número de alunos reduzido 
devido à pandemia.

Tendo em vista que ain-
da é necessário nos prote-
ger contra a Covid-19, 

a Secretaria Municipal 
de Esportes e o Departa-
mento de Informática da 
Prefeitura, desenvolve-
ram um sistema remoto 
para as inscrições. Para 
se inscrever, o munícipe 
deverá se cadastrar no 
site da Prefeitura de Arujá 
(https://www.prefeitura-
dearuja.sp.gov.br/) onde, ao 
concluir o cadastro, terá a 
opção de impressão da car-

teirinha, que também pode 
ser usada de forma digital.

Dentre as modalida-
des há Xadrez, Futsal, Volei-
bol, Basquete, Taekwondo, 
Ritmos, Judô, Ginástica lo-
calizada, Ginástica rítmica, 
Pilates, Yoga, Boxe, Muay 
thai, vôlei de areia, Tai Chi 
Chuan, Ballet, Karatê e Skate. 
Para hidroginástica e futebol, 
as inscrições serão abertas 
posteriormente.
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Arujá Emprega e 
PAT disponibilizam 

novas vagas de 
emprego na cidade

A plataforma digital 
Arujá Emprega, pertencente 
à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico, e o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT), estão com novas va-
gas de emprego para di-
versas áreas. Por conta da 
pandemia de Covid-19, os 

currículos devem ser en-
viados pelo site do Arujá 
Emprega (http://servico-
sonline.prefeituradearuja.
sp.gov.br/servicosonline/
arujaemprega/)

Para mais informações, 
agende um horário para 
atendimento pelo What-
sApp 4653-4057.

 Shopping Bonsucesso 
recebe doações às vítimas 
das chuvas em Petrópolis  

Com a tragédia que assolou 
Petrópolis, o Shopping Bonsucesso, 
em parceria com a ONG Igreja na 
Comunidade, se une a campanha 
solidária e está recebendo doações 
para os atingidos pelas chuvas, em 
apoio a quem precisa e facilitando 
o processo para os cidadãos que 
desejam contribuir.

O empreendimento receberá 
alimentos não perecíveis, água mi-
neral, produtos de higiene pesso-
al, ração, roupas, toalhas, lençóis e 
cobertores em bom estado de con-
servação. Os pontos de arrecadação 
estão localizados ao lado da Admi-
nistração e na Entrada Principal.

 O Shopping Bonsucesso fun-

ciona de segunda-feira a sábado 
das 10h às 22h, domingos e feriados 
das 14h às 20h e praça de alimenta-
ção, todos os dias, das 11h às 22h, 
segue respeitando os protocolos 
de segurança e o uso de máscara 
é obrigatório, assim como distan-
ciamento social de 2 metros entre 
os visitantes e atendimento com 
limite de pessoas por loja.

Localizado na Avenida Jusce-
lino Kubitschek de Oliveira, prin-
cipal ligação entre as rodovias Pre-
sidente Dutra e Ayrton Senna, na 
cidade de Guarulhos, o Shopping 
Bonsucesso situa-se em local de 
grande visibilidade e fácil acesso. 
Está a apenas 500 metros do Tre-

vo de Bonsucesso, que interliga os 
bairros, e é ponto de passagem para 
aproximadamente 700 mil pesso-
as. Em seu mix despontam diver-
sas marcas consolidadas no varejo 
nacional em moda, artigos para o 
lar e eletroeletrônicos, entre ou-
tros, além de uma boa estrutura de 
serviços e praça de alimentação.

Endereço: Estrada Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 5308 - Jar-
dim Albertina, Guarulhos -- SP

Horário de funcionamento do 
shopping: de segunda-feira a sábado, 
das 10h às 22h, domingos e feriados, 
das 14h às 20h e praça de alimenta-
ção, todos os dias, das 10h às 22h. 
Contato: (11) 2489-9690.
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Itaquá inaugura Ecoponto 
Marengo e anuncia a entrega de mais 

três unidades até março

A Prefeitura de Itaqua-
quecetuba inaugurou, na 
última quinta-feira (17), o 
novo Ecoponto Marengo. 

A estrutura vai receber re-
síduos sólidos e tem como 
objetivo combater o descarte 
irregular de lixo. O prefei-

to Eduardo Boigues esteve 
presente na inauguração do 
espaço ao lado da primei-
ra-dama, Mila Prates Que-

roz, secretários e vereado-
res. Até março, outras três 
unidades serão entregues. 

Localizado na avenida 
Gonçalves Dias, próximo ao 
cruzamento com a avenida 
Luís Pereira Barreto, o Eco-
ponto Marengo conta com 
1,5 mil metros quadrados e 
está funcionando de segun-
da a sábado, das 8h às 17h.

A unidade vai receber 
pequenas quantidades de 
materiais recicláveis como 
papel, papelão, plástico, vidro 
e metal, eletroeletrônicos, 
eletrodomésticos, resíduos 
da construção civil, móveis 
desmontados, pneus e óleo 
de cozinha, com o limite de 
um metro cúbico (m³) por 
mês - o equivalente a dez 
sacos de cem litros.

Além do espaço de co-
leta inaugurado, outras três 
unidades serão entregues 

até março, uma delas ainda 
em fevereiro. É o caso do 
Ecoponto da Vila São Carlos, 
localizado na rua Jaguaribe, 
que inicia suas operações 
no próximo dia 24. 

Já no dia 3 de março é a 
vez do Ecoponto Piratinin-
ga entrar em operação. A es-
trutura está instalada entre 
a avenida Joaquim Caetano 
e a estrada Santo Expedito. 
No dia 10 de março será a 
abertura do Ecoponto Vila 
Arizona, implantado na rua 
Vitorino, em paralelo com 
a rua Lateral.

“A população vê, no dia 
a dia, o nosso trabalho para 
manter Itaquá bem-cuidada, 
mas precisamos do apoio e 
da ajuda de cada um. Além 
do ecoponto do Jardim Ode-
te, todos terão mais quatro 
opções de descarte de lixo 
para não sujar as nossas ruas 

e, assim, evitar transtornos 
e enchentes”, disse o pre-
feito Eduardo Boigues.

A construção dos es-
paços foi viabilizada por 
meio de uma Parceria Pú-
blica Privada (PPP) entre a 
empresa de coleta Peralta 
Ambiental e a prefeitura. Os 
materiais recolhidos serão 
levados para o aterro CDR 
Pedreira, em Guarulhos.

“Com o início da ope-
ração dos quatro ecopon-
tos, a prefeitura se prepara 
para reformar o ponto de 
descarte que hoje funciona 
no Jardim Odete. A expecta-
tiva é ampliar os trabalhos 
de combate ao descarte ir-
regular, com o suporte da 
Guarda Ambiental, dando 
mais opções para a popula-
ção”, finalizou o secretário 
de Serviços Urbanos, Ale-
xandre Oliveira, o Xandão.


