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Parceria entre Prefeitura, Daae e Heineken
planta mil árvores em Araraquara
PRIMEIRAS 100 MUDAS FORAM PLANTADAS NO PARQUE PLANALTO, NESTA QUINTA-FEIRA (23),
NO 1º DIA DO VOLUNTARIADO DA HEINEKEN NO BRASIL
TETÊ VIVIANI

A Prefeitura e o Daae
(Departamento Autônomo de Água e Esgotos)
participaram nesta quinta-feira (23) do 1º Dia do
Voluntariado do Grupo
Heineken no Brasil, no
Parque Planalto.
A cervejaria fez a doação de 1 mil mudas de
árvores nativas para
plantio em toda a cidade, sendo que 100 delas
foram plantadas em
uma área de reflorestamento no Parque Planalto, indicada pelo Daae.
O evento é organizado
no mundo todo pelo Grupo Heineken, mas neste
ano é a primeira vez que
ocorre no Brasil. Além
de Araraquara, a unidade da empresa em Itu
também mobilizou seus
funcionários para a data
especial, que tem o tema
“Sustentabilidade” nesta edição.
Entre as mudas plan-

tadas estão ipê roxo, peroba rosa, jacarandá
mimoso, ingá branco,
angico preto, jatobá, paineira, aroeira preta, cabriúva e pitanga.
“Toda vez que uma
empresa chama à reflexão sobre a prática do voluntariado, isso, por si só,
tem um significado muito grande. A Heineken é
uma das principais empresas da nossa cidade,
faz parte da nossa história e tudo aquilo que a
Heineken sinaliza para a
sociedade tem muito
peso e importância”, declarou o prefeito Edinho,
presente no evento.
“Estamos em um momento da nossa história
que sinaliza para tudo,
menos para a prática
voluntária. Estamos vendo que, muitas vezes, o
que se incentiva é a competição, o individualismo. Quando você cha-

ma a prática do voluntariado, o que está implícito é a solidariedade, a
construção coletiva. Fico
muito feliz de estar participando dessa atividade e por Araraquara estar inserida no calendário mundial da Heineken. Fica aqui a minha gratidão”, concluiu
Edinho.
O superintendente do
Daae, Donizete Simioni,
enalteceu a iniciativa da
cervejaria e apresentou
dados sobre a atuação da
autarquia, que é responsável pelo abastecimento de água, pela coleta e
tratamento de esgoto,
pela coleta de lixo e pelas políticas ambientais.
“Nós somos uma cidade arborizada, com 105
praças, quatro parques e
120 mil árvores. Agora,
com essa doação, serão
121 mil árvores. Essa iniciativa da Heineken

deve servir de exemplo
para outros empresários”, pontuou.
Para o diretor da unidade de Araraquara da
Heineken, Rodrigo Balã,
o evento mostra a importância de Araraquara
para a empresa. “É um
momento único para
Araraquara. Em todo o
mundo, são 24 horas de
atividades voluntárias.
Agradeço a todos pelo
comprometimento e
pela atitude”, destacou.
Recentemente, o Grupo Heineken anunciou
investimento de R$ 250
milhões na unidade de
Araraquara para obras
de modernização do processo de produção da
unidade da cervejaria e
para a estrutura da estação de tratamento de
despejos industriais.
Com isso, serão gerados
270 novos empregos na
fábrica.

Prefeitura, Daae e Grupo Heineken realizam plantio
de mudas de árvores no Parque Tropical

Fórum de Araraquara
homenageia
Janone toma posse como vice-presidente
funcionários
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da RA 18 da Facesp

O presidente da Associação comercial e Industrial de Araraquara, o
empresário José Janone
Júnior, tomou posse nessa quinta-feira, 23, em
São Paulo de uma das
vice-presidências da Federação das Associações
Comerciais do Estado de
São Paulo (FACESP),
mais precisamente da
RA 18 (Região Administrativa 18) integrada por
Araraquara.
Realizada na sede social do tradicional Clube
Atlético Monte Líbano, localizado na Avenida República do Líbano, bairro do Ibirapuera, uma
das regiões mais valorizadas da capital, a concorrida cerimônia de posse da
nova diretoria da FACESP será dirigida pelo
presidente Alfredo Cotait
Neto, e atrai empresários
de todo o estado.
Prestigiando a posse
do dirigente araraquarense, seguiram para a
capital duas delegações,
uma de Araraquara e
outra de São Carlos,
além de empresários de
outras localidades que se
deslocaram até São Paulo por outros meios.
Com a Van que deixou
Araraquara na manhã

DIVULGAÇÃO

Janone em evento realizado na Capital

desta quinta-feira, 23, seguiram para o evento,
Ademar Ramos da Silva
(Alumínio Ramos Ind. E
com.), Cláudio Renato
Flávio Simões (Associação Comercial de Industrial de Borborema), Sergio Martins (Leia Tour),
Joel Roberto Aranha
(ACIAAraraquara), José
Carlos Paulinetti da Câmara (FERYARA Agronegócios), Washington
Lucio Andrade (Acontece Araraquara), José Antônio Fragalli (SICOOB/
Agência 4434), Walter
Francisco Orloski (SICOOB/Agência 4434),
Ângelo Donizete Lorençoni (JC Planos de Saúde), Luana Regina de
Souza (JC Planos de
Saúde), Gilmar Silva Júnior (JC Planos de Saúde), Alberto Galvão Baptista (Lorençoni Seguros), Nelson Roberto

Gritti (Gritti Eletrônicos),
Marli Mucio (ACI Araraquara), Sidnei Aparecido Ricardo (ACI de
Nova Europa) e luiz Antônio Tolari (ACI de
Nova Europa).
O evento contou com
a presença do governador João Dória, do prefeito de São Paulo Bruno Covas e teve uma palestra do ministro Paulo
Guedes.
SAIBA MAIS
Fundada em 16 de setembro de 1963 a Federação das Associações
Comerciais do Estado de
São Paulo (FACESP) tem
como ideal, fomentar a
harmonia e solidariedade
entre os órgãos representativos das classes empresariais do Estado.
Tendo como principal
missão sustentar, defender e reivindicar, perante os poderes públicos, os
interesses e as aspirações
coletivas das filiadas à
entidade, a FACESP trabalha sempre no desenvolvimento de um sistema econômico, político,
social e cultural pautado
na liberdade individual
e na livre-iniciativa.
Tal organização mais
estruturada permitiu a
atuação alinhada e unida das associações comerciais, diante das ne-

cessidades da vida econômica, política e social
do Estado de São Paulo
e do Brasil.
No decorrer de seus 50
anos de existência, a FACESP foi protagonista de
movimentos importantes
para o empresariado comercial e industrial e
para o bem comum.
Agregando as Associações Comerciais paulistas
nesse tempo, a entidade
possibilitou o compartilhamento de problemas
comuns e ações estratégicas conjuntas, participando e contribuindo
para ações decisórias importantes nos âmbitos federal, estadual e municipal, em benefício do empresário brasileiro.
A história da FACESP
é marcada ainda por um
papel pioneiro e protagonista na construção de
mudanças que visavam
a um mundo melhor, assumindo posições importantes em defesa das micro e pequenas empresas,
da livre-iniciativa, da democracia, da simplificação do sistema fiscal, das
reformas tributárias, da
responsabilidade fiscal,
do repúdio à corrupção,
entre outras.
A eleição do empresário José Janone Júnior
para a Vice-Presidência
da RA 18, portanto, é
uma grande vitória para
Araraquara, e representa o reconhecimento do
trabalho realizado por
ele e sua diretoria a frente da Associação Comercial e Industrial de Araraquara (ACIA), um dos
mais antigos e representativos órgãos do setor
em todo o País.

O Fórum de Araraquara homenagem a todos os
funcionários, em especial aos mais antigos e aos aposentados. O evento ocorreu no salão do Júri local e
contou com um público de aproximadamente 100
pessoas.
Idealizada pelas escreventes Juliana Ferreira Cespedes e Luciana de Freitas, a atividade realizada em
26 de abril, incluiu uma dinâmica em que os funcionários presentes homenagearam-se mutuamente, trocando singelos presentes e agradecimentos. Também
foi confeccionado um ranking de antiguidade, com
os nomes de todos os funcionários ativos (318 no total), incluindo magistrados e terceirizados. O evento
se encerrou com a apresentação de uma banda local.
Prestigiaram o evento os juízes de Direito da Comarca de Araraquara Heitor Luiz Ferreira do Amparo (2ª Vara Cível e diretor do Fórum), Rogério Bellentani Zavarize (Juizado Especial Cível), Paulo Luís
Aparecido Treviso (3ª Vara Cível), Ana Claudia Habice Kock (4ª Vara Cível), Adriana Albergueti Albano
(1ª Vara Criminal).
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Nota de pesar: Siga em
paz, seu Geraldinho

O Conselho Municipal de Combate à Discriminação e ao Racismo, (COMCEDIR) com enorme
pesar comunica o falecimento do Sr. Geraldo David, conhecido como Geraldinho.
Geraldinho foi um ilustre cidadão araraquarense, de marcante atuação na comunidade negra local. Dentre suas colaborações, foi um dos fundadores da Academia do Samba, ponto de encontro histórico da cidade onde, nos anos 70 e 80, a comunidade negra se reunia, principalmente, aos finais de
semana, para apreciar Black Music, Samba e outros ritmos afro.
Geraldinho participou também ativamente, por
anos, da organização do Baile do Carmo, hoje um
dos maiores eventos da cidade de Araraquara.
Deixamos nossa solidariedade aos filhos, esposa
e toda a família e agradecemos a existência desse
ser humano ímpar que tanta falta fará em nossa
Morada do Sol.
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