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Prefeitura e UFSCar assinam convênio para
elaboração de Plano de Mobilidade Urbana
TRABALHO VISA TER DIAGNÓSTICO DOS PADRÕES DE DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO NOS MAIS DIFERENTES MEIOS DE
TRANSPORTE, ALÉM DE IDENTIFICAR PONTOS CRÍTICOS DA CIRCULAÇÃO URBANA E PROPOR ADEQUAÇÕES E MELHORIAS
A Prefeitura e a UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) assinaram na tarde de segundafeira (20) um convênio
para que seja elaborado
um Plano de Mobilidade
Urbana para Araraquara.
Esse plano, que atende
a Lei Federal nº 12.587 e
a Medida Provisória nº
748, tem objetivo de fazer um diagnóstico da
mobilidade local, verificando os padrões de deslocamento da população
nos mais diferentes meios de transportes e identificando os principais
pontos críticos da circulação urbana.
O trabalho, que irá contemplar todo o município (incluindo o distrito
de Bueno de Andrada e
os principais acessos rurais), também irá propor
ações de melhorias e ade-

quações nos espaços físicos e na cultura local.
Toda a pesquisa e a análise serão feitas por professores e alunos do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar, além
de outros profissionais da
área, mestrandos e doutorandos da instituição.
“A mobilidade urbana é
um imenso desafio atualmente, com regiões da cidade que cresceram muito nos últimos anos e novas formas de transporte
de passageiros, como os
aplicativos. A UFSCar
pode nos ajudar muito
nesse diagnóstico e nesse
estudo para nos ajudar a
planejar nossas ações”, afirmou o prefeito Edinho.
A secretária de Desenvolvimento Urbano,
Sálua Kairuz, lembrou
que o último estudo na
área de Mobilidade Ur-

bana foi feito há 15 anos.
“Esse plano será referência para as cidades médias e desenvolvido por
professores, doutores e
profissionais habilitados.
Que o estudo traga frutos para a cidade e para a
universidade”, declarou.
Para o coordenador de
Mobilidade Urbana, Nilson Carneiro, a realização
do plano municipal é um
grande passo. Nilson ainda destacou as alterações
recentes no perfil do
transporte. “Estamos tendo mudanças, como o
transporte por aplicativos. Queremos saber se a
pessoa utiliza ônibus,
aplicativos, carro, motocicleta, táxi.”
Representando a UFSCar, o professor doutor
Edson Augusto Melanda
ressaltou que a equipe
trará todo o conhecimen-

to da universidade. “Vamos avaliar a circulação
viária, o transporte público, os deslocamentos das
pessoas. É um prazer estar aqui e participar desse projeto”, concluiu.
O vereador Elias Chediek (MDB), que falou em
nome da Câmara Municipal, destacou que a idealização do Plano de Mobilidade Urbana é excelente. “Nós apoiamos e
parabenizamos esse convênio”, analisou o parlamentar.
Também estiveram na
solenidade as professoras
doutoras Rochele Ribeiro, Thaís Guerreiro e Luciana Gonçalves, além de
outros professores e alunos da UFSCar; o diretor
do Consórcio Araraquara de Transportes (CAT),
Mauro Herszkowicz; entre outras autoridades.

Reivindicação de munícipes em relação à
caixa d’água de condomínios é atendida
O vereador Edson Hel
(PPS) esteve no Jardim
Paraíso, na manhã de terça-feira (21), conversando com os moradores sobre uma demanda que
solicitavam há mais de
seis anos e foi atendida.
O pedido dos moradores
era que fosse realizada a
ligação direta de água da
rua para os apartamentos
dos blocos no bairro.
O parlamentar foi quem
mediou a reivindicação
junto ao Departamento
Autônomo de Água e Esgotos (Daae), para que se

iniciasse a obra. A ação terá
a duração prevista de aproximadamente três dias, no
qual será feita de imediato
a ligação nos dois primeiros blocos da Rua José Carlos Temponi e, posteriormente, a ligação nos outros
dois blocos da quadra de
baixo, contemplando
aproximadamente 130 famílias.
A reclamação dos moradores era que as caixas
d´água demandam muita manutenção como limpeza periódica, troca de
bombas elétricas e manu-

ais, além de boias e encanamentos. O custo desses
materiais era rateado entre os moradores, o que
causava desconforto entre
eles, por não haver consenso entre os condôminos quando surgiam tais
demandas, além de muitos não terem condições
de arcar com os gastos,
dificultando a realização
das obras necessárias.
“Com a ligação direta
da rua e inutilizando a
caixa d´água que abastece os blocos, os moradores terão mais qualidade

na aquisição da água,
além de não terem mais
os custos com a manutenção, o que irá melhorar muito a vida dessas
pessoas”, destacou Hel.
O bairro conta ainda
com mais um conjunto de
prédios em que não será
possível realizar a ligação
direta, haja vista a pouca
pressão de água que chega nesses blocos para
abastecer os apartamentos superiores, sendo assim, terão de permanecer
com as caixas d´água para
suprir o fornecimento.

Encitros tem inscrições abertas até o dia 24
A 7ª edição do Encontro Técnico e Científico
de Citros (Encitros) está
com inscrições abertas
(gratuitas e limitadas) até
a próxima sexta-feira, dia
24. O interessado em participar do evento deve
confirmar a presença
pelo endereço eletrônico
encontrocitros@gmail.com.
O encontro ocorrerá no
Centro Internacional de
Convenção, ao lado do
Gigantão, no dia 30 de

maio, das 8h30 às 17h15 e
a proposta é a integração
entre o mercado e a universidade da citricultura.
Na programação constam diversos temas atuais
para o fortalecimento da
citricultura com os painéis: A estimativa da safra
de laranja, Produção e caracterização dos citros no
Brasil e no mundo, Desafios e perspectivas do mercado de suco de laranja,
Aromas cítricos: panora-

mas e tendências, entre
outros.
Para o vice-prefeito e
secretário de Desenvolvimento Econômico e do
Trabalho,
Damiano
Neto, o encontro fomenta economia local, já que
a região é uma das maiores produtoras de laranja do estado e também
do Brasil.
“É um evento importante para citricultura nacional. Nós apoiamos o even-

to no colocamos à disposição para dialogar com produtores e universidade sobre o tema”, enfatizou.
Além da Prefeitura, que
incluiu o Encitros no calendário oficial do Município, o evento tem apoio
da CitrusBR, JBT, Flavor
Tec, Prodalim, Suco Prat’s,
Refrigerantes Garoto, Octobox, Fundecitrus, Bild
Desenvolvimento Imobiliário. A organização é do
Grupo Gens.

Quarta tem visita guiada pelo Museu
do Futebol e dos Esportes
A Semana dos Museus
e do Patrimônio, realizada
pela Secretaria Municipal
da Cultura e Fundart, realiza nesta quarta-feira, 22
de maio, o programa
“Hoje é dia de...” com
uma visita guiada pelo
Museu do Futebol e dos
Esportes de Araraquara, às
14 horas. Antes, pela manhã, das 9 às 11h, haverá
a realização do “Mapa Afetivo” na Praça Santa Cruz.
A programação é gratuita
e não há necessidade de
inscrição prévia.
O Museu do Futebol e
Esportes de Araraquara
oferece aos visitantes a
possibilidade de uma
ampla consulta ao acervo
relacionado ao esporte
araraquarense, como: camisas, troféus, fotos, vídeos, faixas comemorativas,
flâmulas, revistas, bandeiras, cartazes, jornais e
uma pequena biblioteca
esportiva.
Além do futebol profissional, o visitante também pode encontrar materiais relacionados ao futebol amador, cronistas
esportivos, assim como
de outras modalidades
praticadas na cidade,
como basquetebol, volei-

bol, ciclismo, atletismo,
natação, futebol de salão,
entre outros.
O visitante também
pode encontrar a galeria
de troféus da Ferroviária,
a maquete que retrata o
projeto inicial de reforma
de modernização do Estádio da Fonte Luminosa
entre os anos de2008 e
2009, além de bolas, chuteiras e outros materiais
que fazem referência a
partidas históricas do time.
O ambiente é todo temático, com banners retratando imagens históricas do esporte de Araraquara. Uma exposição
permanente denominada
“AFE – O Passado Inspirando o Futuro” possibilita uma viagem ao passado de glórias de uma das
equipes de futebol mais
tradicionais do interior do
Brasil. Paralelamente, o
Museu mantém exposições temporárias de acordo com um tema específico, e sempre voltado
para a memória esportiva
araraquarense.
Anexo ao museu, o público pode visitar a loja
oficial da Ferroviária “Estação 1950”, onde são comercializados produtos

do clube como camisas,
calções, agasalhos, meias,
canecas, entre outros - no
espaço é efetuado o atendimento ao sócio torcedor
e à população em geral.
Além da visita ao museu, também é possível
conhecer a história e algumas dependências do Estádio Dr. Adhemar Pereira de Barros – Fonte Luminosa – como arquibancadas, bancos de reservas
e todo o entorno do gramado. Também é oferecido um tour completo
(Museu e Estádio) para
grupos de pessoas, independentemente da faixa
etária, mediante prévio
agendamento.
O Museu do Futebol e
Esportes de Araraquara é
uma unidade museológica da Prefeitura Municipal de Araraquara, através
da Secretaria Municipal
de Cultura - Coordenadoria Executiva de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural.
O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 17h30 e aos
sábados, das 9h30 às 12h.
O telefone para agendamentos de visitas de escolas é (16) 3322-2207.

Vale lembrar que na
manhã da quarta, na Praça Santa Cruz, o “Mapa
Afetivo” irá propor que as
pessoas expressem suas
percepções – positivas e
negativas – sobre o espaço
que vivem, com relação ao
patrimônio histórico e cultural. Para tanto, serão utilizados um questionário e
um mapa com as opiniões
registradas.
O programa “Hoje é dia
de...” apresenta ainda as
seguintes visitações:
MAPA – Museu de Arqueologia e Paleontologia
de Araraquara (dia 23) e,
a última visita, no dia 24
de maio, data de aniversário dos 49 anos do Museu Histórico, a visita guiada será no museu da Praça Pedro de Toledo. Lembrando que o Museu Histórico Voluntários da Pátria foi aberto ao público
em 24 de maio de 1970.
Não é necessário realizar inscrição previamente, basta chegar e participar. Toda a programação
é gratuita. O Museu do
Futebol e dos Esportes
está localizado na Rua
Mauro Pinheiro, s/nº (na
Arena da Fonte), na Fonte Luminosa.

Demandas de munícipes
são discutidas em
reunião no Daae
Após conferir diversas
solicitações da população, o vereador Rafael de
Angeli (PSDB) se reuniu
com o superintendente
do Departamento Autônomo de Água e Esgotos
(Daae), Donizete Simioni, em busca de soluções
para os problemas constatados.
Cai ou não cai?
A primeira questão
abordada foi a de um pinheiro na Praça da Igreja
Santo Antônio que está
torto, passando a impressão de que pode cair a
qualquer
momento.
Quem transita pelo local
não se sente seguro. Uma
eventual queda poderia
causar diversos transtornos. Simioni garantiu
que será feita uma vistoria para que se analise o
que poderia ser feito.
Água Branca
Angeli esteve no bairro,
onde pôde conferir diversos problemas apresentados pelos moradores. O
principal é um odor extremamente desagradável
que invade todas as casas
da vizinhança. “Costuma
ser pior de manhã. Não
sabemos de onde vem e
nem o que fazer”, relatou
um morador, cogitando a
possibilidade de a água
estar sendo contaminada
por alguma descarga irregular de esgotos. Observou-se que um dos emissários de esgoto instalados
pelo Daae estava com a
parede lateral quebrada.
Da outra margem, também era possível ver que
a água do emissário é extravasada no córrego.
O superintendente explicou que uma equipe já
foi enviada ao local e realizou o reparo, mas para
procurá-lo caso o cheiro
retorne. “Foi detectado
que os Pevs estavam com
as laterais quebradas,
mas o serviço já foi efetuado. Qualquer problema, é só avisar que vamos
checar”, garantiu.
Já na nascente do córrego Água Branca, foi cons-

tatado o depósito irregular de entulho. “Já limpamos três vezes o local, mas
infelizmente voltam a jogar lá. Enviamos uma
equipe para resolver isso”,
informou Simioni.
Meninos da Praça
O parlamentar comentou também sobre o projeto “Meninos da Praça”,
que acontece na Praça
“Paulo Mascia”, no Yolanda Ópice. Lá, José Antônio Pereira de Carvalho, o “Zezinho”, treina
um grupo de 75 garotos
e garotas de idades entre
7 e 17 anos. A necessidade imediata é de uma
poda de árvores, já que o
local é muito escuro.
“Eles reclamam que é
uma situação que atrapalha o desenvolvimento
dos treinos. Os próprios
pais dos atletas têm ajudado a limpar a praça,
roçar o mato e cuidar das
plantas”, disse Angeli. O
superintendente do Daae
enviará uma equipe ao
local para verificar o que
pode ser feito.
Me dá um dinheiro aí
Simioni lembrou que
foi encaminhado à Câmara um projeto para
abertura de crédito para
efetuar a limpeza no entorno da represa do Lajeado. “É um serviço que
precisa ser realizado, mas
dependemos da liberação
desse recurso”, afirmou.
Ligue grátis
Durante a reunião, foi
destacado que os munícipes podem entrar em
contato diretamente com
o Daae para pedir a realização dos serviços e verificação de problemas.
Para isso, basta ligar no
0800-770-1595.
“Estamos muito ligados
nas questões ambientais
em nosso mandato. Os
munícipes têm cobrado e
levamos as demandas aos
responsáveis. O Donizete
nos recebeu muito bem
no Daae e agora acompanharemos com atenção as
soluções dos problemas”,
destacou Angeli.

Jardim Universal
recebe Plenária do OP
O vereador Roger Mendes (Progressistas) esteve
na noite de segunda-feira (20) na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) “Olga Ferreira
Campos”, no Jardim Universal, onde participou
da Plenária do Orçamento Participativo (OP) representando a Câmara
Municipal.

Foram 385 moradores
participantes. Com 119
votos, a prioridade escolhida foi a reforma e ampliação do CER “Jacomina Filippi Sambiase”, no
bairro.
O calendário das Plenárias está disponível no site
da
Prefeitura,
em
www.araraquara.sp.gov.br/
programas/op.

e Nova Europa.

