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Perda do prazo e mudança de sistema 
impedem GCM de atuar armada em Lorena
Guarda Civil se prepara para curso de readaptação; Prefeitura enfrenta dificuldades para adquirir munições 

Líder regional em casos 
de assassinato no primeiro 
quadrimestre do ano, Lorena 
ganhou nesta semana um 
motivo a mais para aumen-
tar a preocupação de sua 
população e autoridades em 
segurança. Por não ter aten-
dido a tempo uma resolução 
da PF (Polícia Federal), que 
exige um novo modelo de 
treinamento para as GCM’s 
(Guardas Civis Municipais) do 
país, a corporação de Lorena 
passou nesta quinta-feira (22) 
a atuar desarmada.

Durante entrevista ao Jornal 
Atos, na terça-feira (21), o 
secretário de Segurança de Lo-
rena, Alfredo Pereira, explicou 
que a pasta solicitou à PF em 
março a renovação do porte 
de armas dos 19 GCM’s que 
atuam na cidade desde 2017, 
procedimento necessário a 
cada cinco anos. Até então 
acreditando que o processo 
ocorreria sem entraves, o Mu-
nicípio foi surpreendido no fim 
de abril ao ser informado que 
teria de providenciar a partici-
pação de seus agentes em um 
novo modelo de treinamento 
de uso de armas de fogo. A 
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exigência, que atinge todos os 
cursos de formação de GCM’s 
do país, atende a uma portaria 
publicada pela PF em 14 de 
abril, que estabelece mudan-
ças no currículo da disciplina 
de armamento e tiro. 

Considerada pelo Consems 
(Conselho Nacional de Secre-
tários e Gestores Municipais 
de Segurança) como uma al-
ternativa para reduzir os cus-
tos e acelerar o processo de 
liberação do porte de armas 

aos servidores municipais, a 
resolução federal extinguiu 
a exigência de treinamentos 
com armas automáticas, como 
metralhadoras e carabinas, 
para as GCM’s das cidades 
que não possuem esse tipo de 

armamento. Outra mudança 
foi a diminuição do número 
de disparos que devem ser 
efetuados pelos agentes ao 
longo do curso. Assim, os 
profissionais passarão a trei-
nar 280 tiros com pistolas 
semiautomáticas (calibres 
9mm, .40 e 380), ao invés de 
400. A prática de disparos 
com revólver também teve 
sua carga reduzida, caindo de 
320 para 120.

Segundo Alfredo Pereira, 
Lorena já possui um convê-
nio com a GCM de São José 
dos Campos, que ministrará 
gratuitamente o curso exigido 
pela PF, porém o Município 
enfrenta um impasse que o 
levou a não conseguir auto-
rização para a renovação do 
porte de armas dos servidores 
dentro do prazo legal, expira-
do na quarta-feira (22). “O que 
nos ‘amarrou’ foi a falta de 
munições disponíveis para a 
compra no mercado, já que a 
CBC (Companhia Brasileira de 
Cartuchos) vem enfrentando 
dificuldade para conseguir 
atender a alta demanda das 
prefeituras e de estabele-
cimentos de tiro esportivo. 
Essa situação impossibilitou 
o início do treinamento prá-
tico dos nossos profissionais, 
e consequentemente, uma 

Operação com participação da GCM; corporação fica impedida de atuar armada durante duas semanas
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renovação mais ágil de seus 
portes de armas”.

O secretário de Segurança 
explicou também como o 
Executivo vem buscando 
solucionar o entrave para 
que a GCM volte a trabalhar 
armada. “Ainda nesta semana 
a nossa equipe iniciará as 
aulas teóricas em São José, 
sendo que o curso completo 
deverá durar até três sema-
nas. Apesar de já estarmos 
com a licitação aberta para a 
aquisição de munições para 
pistola calibre 380, creio que 
será difícil que elas sejam 
entregues nas próximas duas 
semanas, o que atrasará a 
conclusão das aulas práticas. 
Estamos fazendo tudo que 
está ao nosso alcance, como 
o convênio de treinamento 
e a apresentação de toda a 
documentação exigida pela 
PF, mas temos que aguardar 
a chegada das munições”.

O chefe da pasta ressaltou 
ainda que apesar dos GCM’s 
estarem impedidos de utiliza-
rem armas de fogo, o que os 
impossibilita de atuarem em 
ações ostensivas e preventivas 
ao lado da Polícia Militar, eles 
mantêm o serviço de seguran-
ça patrimonial em diversos 
prédios e espaços públicos 
espalhados pela cidade.

Estado conclui recuperação de estrada 
que interliga Potim a Guaratinguetá

Depois de pouco mais 
de sete meses de obra, foi 
concluído no último fim de 
semana o recapeamento 
asfáltico da estrada vicinal 
Rafael Américo Ranieri, 
principal ponto de ligação 
entre Potim e Guaratin-
guetá. Além de facilitar o 
escoamento da produção 
agrícola, a recuperação da 
via beneficia os moradores 
e prestadores de serviços 
que atuam nas duas cidades.

Em um vídeo publicado na 
página oficial da Prefeitura 
de Potim no Facebook, a 
prefeita Erica Soler (PL) 
anunciou na última sexta-
-feira (17) a finalização da 
obra de modernização da 
estrada, que possui uma ex-
tensão de 2,2 quilômetros.

Iniciada em 10 de novem-
bro do ano passado, a ação 
de melhoria foi viabilizada 
através de um programa 
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estadual de recapeamento 
de vias rurais, denominado 
“Novas Vicinais”. Coordena-
do pelo DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem), 
o projeto contemplou Po-
tim com um recurso de 
R$ 11,3 milhões. Além da 
Rafael Américo Ranieri, o 
montante foi aplicado na 
recuperação asfáltica de 7,5 
quilômetros da estrada vici-
nal Miguel Vieira dos San-
tos, que liga a região central 
da cidade à Penitenciária, 
que fica no bairro Correias. 
Essa segunda via segue com 
as obras de recapeamento 
em andamento.

Além de destacar a im-
portância da colaboração 
de deputados para que a 
cidade fosse contemplada 
com o recurso, a prefeita 
revelou em que fase está 
o serviço de melhorias na 
Miguel Vieira dos Santos. 
“Estamos muito felizes pelo 
término da obra na Rafael 
Américo, que resultou no re-
capeamento de mais de dois 

Trecho registra tráfego intenso de veículos; investimento Governo superior a R$ 11 milhões
quilômetros dessa impor-
tantíssima estrada. Além do 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB), agradeço ao apoio 
dado a Potim pelo deputado 
federal Marcio Alvino (PL), 
e pelo deputado estadual 
André do Prado (PL). Em 
relação ao andamento da 
obra na estrada Miguel 
Vieira, ela já está chegando 
em sua metade”. 

O secretário de Obras e 
Serviços Municipais de Gua-
ratinguetá, Paulo Barros, 
comemorou a conclusão do 
recapeamento na estrada 
que liga o município a Po-
tim. “Essa via é de grande 
importância para as duas 
cidades, já que ela registra 
diariamente um tráfego 
intenso de veículos. É muito 
utilizada pelos moradores 
de Guará das regiões dos 
bairros do Pedregulho, Par-
que São Francisco e Santa 
Luzia. Parabenizamos a 
prefeita de Potim por ter 
conquistado essa importan-
te melhoria”.Via que liga Guaratinguetá a Potim já tem trecho recuperado, em trabalho realizado pelo Governo do Estado
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Com não da população à Festa do Tropeiro, 
Guilherme Carvalho tem 92,53% de aprovação 
Pesquisa Jornal Atos aponta avaliação sobre administração, saúde e realização do evento em Silveiras

Um dos municípios da re-
gião que mais surpreendeu 
na evolução administrativa e 
de atendimentos nos últimos 
anos. Essa é a avaliação que 
boa parte dos moradores 
de Silveiras têm feito da 
cidade. A administração de 
Guilherme Carvalho (PSDB) 
foi foco da primeira pes-
quisa de popular realizada 
pelo Jornal Atos. O projeto 
focou ainda outro tema que 
tem dominado as rodas de 
conversas: a realização da 
Festa do Tropeiro em meio 
a nova crescente de casos da 
Covid-19.  

Uma equipe do Atos foi à 
cidade para ouvir moradores 
de 17 bairros. O trabalho, 
realizado no último dia 9, 
entrevistou 67 pessoas, que 
responderam sobre temas 
como saúde e administração, 
além da avaliação do Execu-
tivo e Legislativo. 

Foram 32 mulheres e 34 
homens (uma pessoa não 
se identificou quanto ao 
gênero). Os entrevistados 
variaram de 18 a 80 anos, 
com grau de escolaridade 
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entre não alfabetizados a 
ensino superior.  

Entre os entrevistados, 
42 (62,68%) apontaram a 
administração de Guilher-
me Carvalho como boa e 8 
(11,94%) como ótima. No 
total, a aprovação do prefeito 
atingiu 92,53%, recorde na 
região.  

Com cinco anos e seis me-
ses de administração, Carva-
lho assumiu a cidade com o 
cofre em baixa, saúde deses-
truturada e com contato raso 
junto ao Estado e União. Já 
em seu segundo mandato, o 
saldo positivo de convênios 
realizados, postos de saúde 
estruturados e estrutura le-
vada a bairros mais distantes. 

Já o tema da vez, é a reto-
mada da Festa do Tropeiro. 
Maior evento cultural do mu-
nicípio de sete mil habitantes, 
a festa chega, de acordo com 
o secretário de Turismo da 
cidade Leandro Meirinho, a 
reunir até trinta mil pessoas. 
Mas o aumento nos registros 
de contaminados pelo novo 
coronavírus colocou em xe-
que a realização. 

Com a interrogação, o Jor-
nal Atos também abordou a 
opinião da população quanto 
à festa. Dos 67 ouvidos, 26 

foram a favor (38%) e 41 
foram contra a realização. 

Pós e contras – Outros 
temas também foram abor-
dados. A avaliação da saúde 

apontou que 4,47% veem 
como ruim o serviço, con-
tra 19,40% como regular, 
64,17% boa e 11,94% ava-
liam como ótima. 

Mas não foi apenas a Pre-
feitura alvo da avaliação. A 
Câmara também passou pelo 
crivo popular. 14,92% dos en-
trevistados veem o trabalho 

dos vereadores como ruim, 
enquanto 25,37% votaram 
regular, 46,26% como boa, 
2,98% ótima e 2,98% não 
souberam responder.

Guilherme Carvalho recebe lote de vacinas para campanha em Silveiras; prefeito tem avaliação recorde em pesquisa que mostra apoio à saúde

Foto: Divulgação PMS

Após 34 anos de atividades, 
Pindamonhangaba encerrou 
o funcionamento do aterro 
sanitário, localizado próximo 
à rodovia Presidente Dutra. 
Para que o local tenha nova 
funcionalidade, a secretaria 
de Meio Ambiente discute em 
parceria com a Cetesb (Com-
panhia Ambiental do Estado 
de São Paulo) as exigências 
e necessidades operacionais 
do local. 

O aterro foi implantado em 
1988, com projeto elaborado 
pela agência governamental. 

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

Pindamonhangaba encerra aterro 
sanitário depois de três décadas

Na época, a companhia incen-
tivava as prefeituras a efetua-
rem a destinação correta dos 
resíduos. 

Segundo a Prefeitura, o 
aterro não está recebendo 
resíduos domésticos ou outros 
gêneros. A secretária de Meio 
Ambiente, Maria Eduarda San 
Martin, enfatizou que “pelas 
exigências do último parecer 
técnico existem algumas me-
didas a serem tomadas, como 
ajustes em alguns drenos e a 
cobertura final com terra”. 

Por outro lado, a secretária 
lembrou que embora o espaço 
não esteja recebendo resíduos, 
a atividade não será encerrada 
por completo. O aterro terá 

acompanhamento geotécnico 
de estabilidade, além de ser-
viços de manutenção, como a 
melhoria de dreno. 

“O aterro continua vivo. 
Embaixo da terra, o material 
depositado continua sua de-
composição, gerando choru-
me e gás em movimento, por 
isso é necessário o adequado 
controle e monitoramento 
do local. Com o tempo, esses 
valores diminuirão confor-
me o fator de decomposição 
reduzir, mas nossa tarefa con-
tinuará por anos e incluirá o 
monitoramento periódico da 
qualidade da água do lençol 
freático”, destacou Maria 
Eduarda. 

Atendendo ao pedido da 
Prefeitura de Cruzeiro, o Go-
verno do Estado confirmou na 
segunda-feira (20) a liberação 
de R$ 15 milhões para que o 
Município promova melhorias 
em sua infraestrutura urbana. 
De acordo com o Executivo, 
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Cruzeiro tem R$ 15 milhões para obras de infraestrutura  
grande parte do montante 
será aplicado em obras de 
pavimentação.  

Em um vídeo publicado em 
sua página oficial no Face-
book, o prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) anunciou a 
celebração de um convênio 
com o Estado que viabilizará, 
principalmente, o calçamento 
e o recapeamento asfáltico de 
dezenas de vias da cidade. Nas 

imagens, o chefe do Executivo 
aparece ao lado do presidente 
da Câmara, Jorge Luiz dos 
Santos, o Jorge Currila (PL), 
do vice-presidente, Diego Mi-
randa (PSD), e dos vereadores 
Anderson Ferrer, o Anderson 
Leprechal (PSD), Carlos Alberto 
Ribeiro, o Carlinhos Stock Car 
(DEM), Higmar Lopes (PSD), 
José Marcos Branco, o Babu 
Branco (PSDB), Nelson Pinhei-

ro, o Gordo da Vila Batista (PL), 
Paulo Filipe Almeida (DEM) e 
Sandra da Cunha (MDB).  

De acordo com o prefeito, 
esta foi a maior liberação de 
recursos estaduais já obtida 
por Cruzeiro por meio de 
apenas um único convênio. 
“Agradecemos esse apoio dado 
pelo governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB), que resultou nesse 
valor recorde de R$ 15 mi-

lhões. O recurso nos ajudará 
muito a dar sequência ao 
nosso trabalho de melhorias na 
infraestrutura da cidade, prin-
cipalmente nos serviços de pa-
vimentação e de recapeamento 
de inúmeras vias. Além dos 
vereadores, agradeço também 
pela ajuda dada pelo secretário 
de Governo do Estado, Marcos 
Penido, pelo ex-secretário de 
Desenvolvimento Regional, 

Marcos Vinholi, e pelo seu 
ex-subsecretário, Ortiz Junior”. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Cruzeiro os prazos e a relação 
das obras que serão executa-
das por meio do recurso esta-
dual, mas foi informada que o 
Executivo está concluindo o 
estudo que definirá os pontos 
da cidade contemplados pelas 
melhorias. 



FUNDO SOCIAL DE

CRUZEIRO-SP
SOLIDARIEDADE

cruzeiro.sp.gov.br PrefeituradeCruzeiro prefeituradecruzeiro

SUA DOAÇÃO 
PODE AQUECER 
MUITAS VIDAS!

 O QUE DOAR?
Peças de roupa, toucas, meias, luvas, 
cobertores e mantas em bom estado.

ONDE DOAR?
Fundo Social de Solidariedade: 
Avenida Jorge Tibiriçá, 858, Centro – (12) 3211-8011. 
Em pontos diversos da cidade com as caixas 
da campanha Inverno Solidário.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 028/2022.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 217/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL ". 
 

Abertura: 28/06/2022 – Sessão Pública: 12/07/2022 – 09:30h. 
 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br, 
a partir da data de abertura.  
 

Cruzeiro, 27 de junho de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 
PROCESSO 283/2022

O Município de Lorena-SP torna público 
a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço 
por lote, cujo objeto é aquisição de material 
pra exames audiológicos – Eletrodo para 
exame Bera, que do dia 23 de Junho de 
2022 a 11 de julho de 2022 até às 08:00h 
(Horário de Brasília), estará recebendo 
as Propostas de Preços referentes a 
esta Licitação, no Endereço Eletrônico: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
A Abertura das Propostas acontecerá 
no dia 11 de Julho de 2022 às 08:05h 
(Horário de Brasília) e o Início da Sessão 
de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 
09:00h no mesmo dia (Horário de Brasília). 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

Câmara Municipal de Aparecida 
Estância Turístico-Religiosa 

Rua Joaquina Prado, 369  • Jd. Paraíba 12.570-000 • Aparecida-SP • Tel. 3104.6500 
CNPJ 51.612.968/0001-00 

 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA 
ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS (LDO) DO EXERCÍCIO DE 2023. 
 

Em atendimento ao Artigo 48, parágrafo único da Lei 101 de 04 
de maio de 2000 (LRF),  e visando proporcionar a transparência 
da gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular na 
discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2023, a Câmara Municipal de Aparecida – SP torna 
público que será realizada às 18:00 horas do dia 06 de julho de 
2022, nas dependências da Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA 
PÚBLICA para a discussão do Projeto de Lei nº 22 de 28 de abril 
de 2022, convidando os interessados e a população do Município. 

 
APARECIDA, 29 DE JUNHO DE 2022 . 

 
LUIS FERNANDO DE CASTRO ROCHA – PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 
 
 

 

Após 34 anos de ativi-
dades, Pindamonhangaba 
encerrou o funcionamento 
do aterro sanitário, loca-
lizado próximo à rodovia 
Presidente Dutra. Para que 
o local tenha nova funcio-
nalidade, a secretaria de 
Meio Ambiente discute 
em parceria com a Cetesb 
(Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo) as 
exigências e necessidades 
operacionais do local. 

O aterro foi implantado 
em 1988,  com projeto 
elaborado pela agência 
governamental. Na época, 

Bruna Silva 
Pindamonhangaba 

Pinda encerra aterro sanitário depois de três 
décadas e Meio Ambiente estuda nova finalidade

a companhia incentivava 
as prefeituras a efetuarem 
a destinação correta dos 
resíduos. 

Segundo a Prefeitura, o 
aterro não está recebendo 
resíduos domésticos ou ou-
tros gêneros. A secretária 
de Meio Ambiente, Maria 
Eduarda San Martin, enfa-
tizou que “pelas exigências 
do último parecer técnico 
existem algumas medidas a 
serem tomadas, como ajus-
tes em alguns drenos e a 
cobertura final com terra”. 

Por outro lado, a secretá-
ria lembrou que embora o 
espaço não esteja receben-
do resíduos, a atividade 
não será encerrada por 
completo. O aterro terá 

acompanhamento geotéc-
nico de estabilidade, além 
de serviços de manuten-
ção, como a melhoria de 
dreno. 

“O aterro continua vivo. 
Embaixo da terra, o mate-
rial depositado continua 
sua decomposição, geran-
do chorume e gás em mo-
vimento, por isso é neces-
sário o adequado controle 
e monitoramento do local. 
Com o tempo, esses valo-
res diminuirão conforme 
o fator de decomposição 
reduzir, mas nossa tarefa 
cont inuará por anos e 
incluirá o monitoramento 
periódico da qualidade da 
água do lençol freático”, 
destacou Maria Eduarda. 
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TUDO FEITO PRA VOCÊ.
#TUDOISSOÉPINDA

Trabalho que faz 
a cidade crescer para todos.
No emprego, a Prefeitura conseguiu 
avanços importantes. Alguns 
exemplos disso são:

 ISSO E

EMPREGO

CRIAÇÃO DE 2.049 POSTOS 
DE TRABALHO EM 2021

PROGRAMA MAIS PINDA 
+ DE 2 MIL CAPACITAÇÕES

AUMENTO DE 124% NO 
VOLUME DE EXPORTAÇÃO

Prefeitura de Lorena amplia apoio 
aos ex-internos da Fundação Casa
Parceria para otimizar processo de ressocialização; medida beneficia ex-internos da instituição

Buscando oferecer opor-
tunidades para que ex-in-
ternos na Fundação Casa 
não recorram novamente ao 
crime, a Prefeitura de Lore-
na e a direção da autarquia 
firmaram na última semana 
um acordo para o desen-
volvimento do programa 
Pós-Medidas. A ação garante 
a ampliação de recursos e de 
atividades destinadas à res-
socialização de adolescentes 
infratores. 

Além do prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB), e do diretor 
da Fundação Casa de Lorena, 
Emerson Stocco, participa-
ram da cerimônia de assina-
tura do convênio, na tarde 
da última quinta-feira (23), 
no Paço Municipal, o secre-
tário Assistência e Desen-
volvimento Social, Claudio 
Freitas,  a coordenadora do 
Creas (Centro de Referência 
Especializado em Assistência 
Social), Denize do Amaral, 

Lucas Barbosa
Lorena

e o secretário de Negócios 
Jurídicos, Rodolfo Barbosa.  
O acordo prevê a cooperação 
entre as instituições para o 
atendimento de adolescen-

tes egressos da Fundação 
Casa, no cumprimento de 
medidas socioeducativas. 

O secretário de Assistência 
e Desenvolvimento Social ex-

plicou que apesar de desde 
o ano passado o Município 
já prestar apoio aos ex-inter-
nos, a celebração do convê-
nio formaliza a parceria com 

a direção da Fundação Casa. 
O ato oficializa também 
a ampliação de recursos 
municipais, que passarão 
de R$ 25 para R$ 60 mil, 

Encontro com diretor da Fundação Casa e administração municipal, que definiu destino de ex-internos

Foto: Divulgação  PML
destinados anualmente ao 
Instituto Dialogare, sediado 
em Lorena, para o desen-
volvimento de ações de 
suporte aos egressos, como 
atendimento psicológico, 
cursos de qualificação profis-
sional e oficinas educativas 
e esportivas. “Contribuindo 
no processo de ressocializa-
ção, as iniciativas, como as 
oficinas de barbearia e de 
estética automotiva, gerarão 
oportunidades de trabalho 
aos egressos. Estamos bus-
cando também captar mais 
recursos públicos e privados 
para que possamos colocar 
em prática outros projetos 
que poderão auxiliar mui-
to esses jovens”, explicou 
Freitas. 

A expectativa municipal é 
que 45 egressos da Funda-
ção Casa de Lorena sejam 
beneficiados ao longo deste 
ano pelo programa Pós-Me-
didas, assim contando com 
o apoio da Prefeitura e da 
autarquia estadual, para que 
possam seguir suas vidas 
longe da criminalidade.
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Atenção para o consumo de água nos períodos mais secos

O início do inverno indica 
tempo seco, em consequência 
da diminuição das chuvas, o que 
leva uma queda no nível de água 
dos reservatórios. Os cuidados 
com o consumo precisam ser 
redobrados nesta época do ano.  

Da Assessoria
Piquete

Quando as temperaturas caem 
é comum que demoremos mais 
no banho, porém, o indicado 
é que este seja o mais breve 
possível, começando preferen-
cialmente pelo fechamento do 
registro ao se ensaboar. Não 
é fácil, mas, é uma medida de 
contenção de uso importante! 
Além disso, no momento de 
escovar os dentes é recomen-

dado que se feche a torneira 
enquanto se higieniza a boca. O 
mesmo vale para a lavagem de 
louças, carros, calçadas e todas 
as atividades residenciais ou de 
higiene pessoal.

A dica é substituir a água por 
algum objeto de limpeza, por 
exemplo, se possível na calçada 
ou varanda, optar pelo uso da 
vassoura, ou na lavagem do 

carro ao invés da mangueira, 
contar com o auxílio de um 
balde. Dessa forma o ambiente 
continua limpo e você contribui 
na economia de água.

O diretor da Águas Piquete, 
Mateus Banaco, realça a im-
portância da economia neste 
período com temperaturas mais 
baixas. “São muitas iniciativas 
que podemos tomar para o uso 
consciente do recurso hídrico, 
basta nos atentarmos às práticas 
sustentáveis em cada atividade 
do cotidiano. Além dos cuidados, 
é preciso realizar a manutenção 
na rede hidráulica das residên-
cias, para verificar, por exemplo, 
se não há vazamentos. Com to-
dos fazendo sua parte, podemos 
passar pelo inverno com cautela 
e tranquilidade.” finaliza Banaco. Cuidado com o consumo é destaque de campanha para o inverno


