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atividade parlamentar
Perimetral de Itatiba é tema de
audiência pública
Da assessoria da 2ª Secretaria

Mapa do traçado da nova perimetral de Itatiba

Representantes do Conselho Estadual do Meio Ambiente
(Consema), da Rota das Bandeiras, da empresa Geotec
Consultoria Ambiental e da Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Cetesb) realizaram na quinta-feira,
20/8, audiência pública em Itatiba (Região Administrativa de
Campinas) sobre o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório
de Impacto ao Meio Ambiente (Eia/Rima) para implantação
de uma perimetral no município. A obra também resulta da
atuação do deputado Edmir Chedid (DEM).
O encontro, promovido no auditório da prefeitura,
reuniu cerca de 100 participantes, entre ambientalistas,
representantes do Poder Executivo, vereadores e moradores
da área próxima ao local onde a obra será implantada.
Com início previsto para 2016, as obras da Perimetral
contam com investimento de R$ 114 milhões, custeados
pela Rota das Bandeiras, que já tem aprovação da Agência
de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) ao projeto
funcional e agora atua na elaboração do projeto executivo.
“A Perimetral irá retirar do tráfego urbano 11 mil veículos
por dia, incluindo veículos pesados e produtos perigosos,
melhorando o trânsito local e promovendo benefícios como
diminuição de ruídos e poluição”, ressaltou Edmir Chedid.
A obra terá ao todo 9,7 km de extensão e duas faixas para
cada lado, a via ligará o trevo de Louveira, no entroncamento
da SP-360 (Rod. Eng. Constâncio Cintra) e SP-063 (Rod.
Romildo Prado), ao km 101 da SP-065 (Rod. D. Pedro I).
echedid@al.sp.gov.br

Academia Nacional de Farmácia
comemora 78 anos
Da assessoria do deputado Rafael Silva

biênio 2015/2017. O atual presidente, Lauro Moreto, foi
reconduzido para permanecer à frente da academia.
Durante o evento foi outorgada a Medalha do Jubileu de
75 Anos de Fundação da Entidade. Foram homenageados
como membros de entidades associativas farmacêuticas
Carlos André Oeiras Sena, Fernando Luís Bacelar de
Carvalho Lobato, Forland Oliveira Silva, Raquel Cristina
Delfini Rizzi e Rossana Santos Freitas Spiguel.
Como diretores e professores de instituição de ensino,
foram homenageados Anselmo Gomes de Oliveira,
Fernando de Sá Del Fiol, Maria Inês Rocha Miritello
Santoro e Sady Corso.
Foram homenageados os pesquisadores Gilberto Luiz
Pozetti, Hisako Gondo Higashi, José Vanilton de Almeida
e Jurandir Auad Beltrão. E as autoridades Arnaldo Faria de
Sá, José Jeová Freitas Marques, Marcelo Marcos Morales
e Reinaldo Mastellaro.
rsilva@al.sp.gov.br

Fundação Feira do Livro muda
de sede e de presidência

atletas de várias cidades do estado. O vereador de Praia
Grande, Paulo Emílio, e o presidente do clube João Carlos
Jongoli, acompanharam o deputado durante o evento.
“Temos que apoiar iniciativas como esta que ajudam a levar
aos jovens, o autocontrole e valores essenciais para o exercício
da cidadania que precisam ser trabalhados, principalmente
nas crianças e jovens, que necessitam urgentemente serem
resgatados em nossa sociedade“, comentou Moura.
Durante o evento foi reforçada a necessidade de
valorização dos praticantes, atletas e seus mestres. Um
dos responsáveis pela organização do torneiro foi o mestre
Dalton Castellano, que através dos ensinamentos das artes
marciais ao longo do trabalho que realiza mostra que as
modalidades esportivas de combate contribuem para a
disciplina, o respeito e a tolerância.
wellingtonmoura@al.sp.gov.br

Parlamentar recebe vereador
de Guaratinguetá
Da assessoria do deputado Adilson Rossi

Da assessoria do deputado Welson Gasparini

Adilson Rossi e Márcio Almeida
Gasparini entre Adriana Silva e Edgard de Castro

Welson Gasparini (PSDB), como convidado especial da
Fundação Feira do Livro, participou, na noite da última
sexta-feira, 21/8, da solenidade de apresentação da
nova sede da entidade (agora localizada na rua Mariano
Siqueira, 81) e da sua nova presidente, a ex-secretária
municipal de Cultura, escritora e jornalista Adriana Silva.
Durante a solenidade, o ex-presidente Edgard de Castro
expôs os resultados da Feira do Livro de 2015 e Adriana, já
empossada, apresentou o projeto Entre Feiras para 2016.
Edgard trocou de funções com Adriana e nos demais cargos
(diretoria executiva, conselho administrativo e conselho
fiscal) continuarão os mesmos dirigentes.
Gasparini fez questão de prestigiar o evento e colocar-se
à disposição para continuar, como o faz desde o seu último
mandato como prefeito de Ribeirão Preto, colaborando
para o contínuo crescimento da feira, uma das maiores e
mais prestigiadas do Brasil e da América Latina.
welsongasparini@welsongasparini.com.br

No dia 13/8 Adilson Rossi (PSB) recebeu em seu
gabinete na Assembleia Legislativa a visita do vereador
Márcio Almeida, da cidade de Guaratinguetá.
A finalidade do encontro foi o de aproximar o município das
atividades do parlamentar que desde que iniciou seu mandato
tem levado recursos aos municípios, além de soluções práticas
que beneficiem diretamente a população de cada região.
“Fiquei muito feliz com a visita do meu amigo, o
vereador Márcio, e esse gabinete está à disposição do
município de Guaratinguetá e região”, declarou Rossi
durante o encontro.
adilsonrossi.al.sp.gov.br

Deputada visita a Casa da
Criança em Teodoro Sampaio
Da assessoria da deputada Marta Costa

Torneio de Muay Thai em
Praia Grande
Da assessoria do deputado Wellington Moura

Homenageados e diretores da Academia Nacional de Farmácia

No dia 14 de agosto, no auditório Paulo Kobayashi,
na Assembleia Legislativa, foi realizado ato solene em
comemoração ao 78° aniversário de fundação da Academia
Nacional de Farmácia.
Para o deputado Rafael Silva (PDT), que solicitou a
realização do ato, “tem sido praxe, nos últimos anos,
registrar a data com uma solenidade festiva para
recepcionar os membros da Academia Nacional de
Farmácia e ilustres personalidades que prestigiam as
atividades da Instituição”.
O acadêmico João Paulo Silva Vieira proferiu a
conferência magna “Breve história da farmácia e da
profissão farmacêutica”.
Outro evento foi a posse da nova diretoria para o

Entidade acolhe crianças e adolescentes do município

Moura (1º à dir.) junto a autoridades e participantes do torneio

Wellington Moura (PRB) acompanhou domingo, 23/8,
o 4º Torneio de Muay Thai, em Praia Grande, no clube Praia
São Paulo. A competição contou com a participação de 44

Cumprindo agenda no interior do Estado, Marta Costa
(PSD) visitou a Casa da Criança na Cidade de Teodoro
Sampaio, uma organização filantrópica para acolhimento
e assistência de crianças e adolescentes do município.
A deputada, acompanhada do pastor presidente da
Igreja Evangélica Assembleia de Deus do ministério Belém
na cidade de Teodoro Sampaio, Israel Marques, foi recebida
pela coordenadora Vera Lúcia Padovan Fernandes, que lhe
apresentou a unidade, o trabalho realizado e as demandas
necessárias para a realização das atividades.
martacosta@al.sp.gov.br
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