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AJUDA O objetivo é diminuir o fluxo de veículos na frente da escola durante o horário de pico

Quem caminha pelas ruas
do loteamento Malota perce-
beu que o lago está tomado
por algas. O problema já foi
registrado em outro espaço
no mesmo loteamento há al-
guns anos. Apesar da aparên-
cia, de acordo com especialis-
tas, não há risco de contami-
nação da água, já que não
houve mortalidade de peixes.

De acordo com a secretá-
ria da Associação Amigos da
Malota, Valquíria Aparecida
Miranda, a limpeza já foi so-
licitada à administração mu-
nicipal. “A entidade não po-
de fazer a retirada das algas
porque aqui não é um con-
domínio fechado. Estamos
no aguardo da prefeitural”,
conta.

Segundo o presidente da
DAE, Jamil Yatim, há plantas
aquáticas que se proliferam
com a redução do nível das
águas e escassez de chuvas.
“Já houve registro desse tipo
de planta em outros lagos.
Não acredito que possa ser al-
ga abrasiva, que traga prejuí-
zo ao meio ambiente”, expli-
ca. O presidente da DAE des-
carta a possibilidade de vaza-
mento de esgoto na água.

A Secretaria de Serviços
Públicos informou, por meio
de nota, que a responsabili-
dade da manutenção e con-
servação é da prefeitura,
uma vez que é uma área ver-
de pública. No entanto, este

procedimento em específico
exige que a municipalidade
atenda à legislação ambien-
tal vigente.

Ainda segundo a nota, a
prefeitura, por meio da Secre-
taria de Serviços Públicos, ini-
ciou os trabalhos junto aos ór-
gãos ambientais competentes
para obtenção das respectivas
licenças ou a dispensas des-
tas. Além disso, a pasta prepa-
ra o trâmite licitatório para
execução deste serviço de lim-
peza, uma vez que há necessi-
dade de equipamentos especí-
ficos para realizar o trabalho.

A nota explica que no lago
em questão ocorre o fenôme-
no denominado eutrofização
dos corpos d’água. Este fenô-

meno é decorrente do exces-
so de nutrientes, principal-
mente nitrogênio e fósforo, o
que implica no crescimento
excessivo de plantas aquáti-
cas e, consequentemente, no
comprometimento dos possí-
veis usos do corpo d’água. A
planta aquática predominan-
te no lago é conhecida pelo
nome popular Orelha-de-Ra-
to. O excesso de nutrientes
têm sua origem, basicamen-
te, em função do aporte de es-
gotos domésticos (ligações ir-
regulares) e da lixiviação do
solo a partir do escoamento
superficial. Nesse caso em
questão, a DAE efetuou a cor-
reção de todas as ligações irre-
gulares do entorno do lago.
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Lago da Malota está tomado por algas

Não é difícil encontrar
trânsito caótico na por-
ta das escolas. Este pro-

blemaécomumemJundiaí -as-
sim como em outras grandes
cidades - e se arrasta por muito
tempo, já que pais, motoristas
e perueiros não se entendem.
E foi pensando em minimizar
este problema que o colégio
Objetivo criou o projeto “Sina-
lização Digital”, que entre ou-
tros trabalhos. desenvolveu

um aplicativo com o qual pais
e escolas se mantêm conecta-
dos durante os horários de saí-
da das crianças.

A coordenadora pedagógi-
ca do colégio, Rafaele Zichel,
explica que todos os pais rece-
beram orientação para baixar
o aplicativo e a maioria aderiu
ao sistema. Com o GPS do celu-
lar ligado, a conexão com a es-
cola ocorre automaticamente.
Assim que se aproximam do
destino, pelo menos a um qui-
lômetro, o nome da criança
aparece nos monitores espa-
lhados pela unidade. “A ideia
é fazer com que a criança este-
ja pronta assim que um dos
pais chegue. Isto evita que se
formem filas de carro na rua”,
explica.

O aplicativo substitui a téc-
nica de chamar a criança so-
mente quando o pai chega, o
que ajuda a evitar filas de car-
ros na porta. “A segurança é pa-
ra todos, porque os pais têm a
certeza de que os filhos estarão
prontos assim que chegarem.”

Paraos pais, o aplicativo faci-
litou muito, pois evita que fi-
quem parados por até 10 minu-
tos. “Achei muito importante
esta decisão porque só quem

tem filho na escola sabe da difi-
culdade em ter que esperar a
criança em meio a um trânsito
caótico. Facilita para todo
mundo, inclusive evita proble-
mas com os fiscais de trânsi-
to”, Michele Anastácio Fernan-
des, que tem quatro filhos ma-
triculados no Objetivo.

A diretora de tecnologiaSan-
dra Janostiac e a gerente de
projetos Noeli Pagliari, respon-
sáveis pelo sistema, dizem que

em época de tecnologia nada
mais justo do que oferecer
sempre algo que ajude tam-
bém fora da escola. “É um sis-
tema simples, em que usamos
a mesma mídia digital que a
escola. À medida que os pais
chegam ao colégio, o monitor
avisa. É bem prático”, comen-
ta Sandra.

O aplicativo também foi ofe-
recido aos condutores de trans-
porte escolar (perueiros) para

que a agilidade seja aplicada às
crianças que utilizam as vans.

Fluxo de veículos
A Secretaria de Trânsito,

por meio da Divisão de Edu-
cação e Estatística de Trânsi-
to, reforça que a maioria das
escolas tem problemas na en-
trada e saída de alunos. As lo-
calizadas na área central so-
frem com o maior fluxo de
veículos e menos vagas de es-

tacionamento disponíveis.
Com o campanha “Faça

sua parte na volta às au-
las”, a secretaria espera que
pais e alunos respeitem a si-
nalização de trânsito para
segurança das crianças.
Agentes de trânsito, guar-
das municipais, funcioná-
rios do Departamento de
Educação no Trânsito e o
mascote ‘Farolito’ fazem
parte desta campanha.

QUASE FECHADO A superfície do lago está tomada por plantas aquáticas

Asfaltada há poucos dias, a
avenida Antonio Gornatti, no
bairro do Engordadouro, em
Jundiaí, já é objetodereclama-
ções de moradores e usuários
da via, principalmente quem
utiliza a ciclofaixa do local.
Um muro que obstrui a passa-
gem, na altura do número
130, coloca em risco aqueles
que querem trafegar com bici-
cleta. Outros problemas apon-
tadossãoos postesde ilumina-
ção que estão no meio da via,
confundindo a passagem de
veículos.

O estudante João Antonio
Nogueira, 27 anos, mora no
Engordadouro e usa a ciclofai-
xada avenidaAntonio Gornat-
ti três vezes por dia. “Passo pa-
ra ir estudar e também para
me exercitar no final do dia.
Ainda falta muita coisa para
que seja segura para os ciclis-
tas e pedestres. Não há calça-
das, nem iluminação. Tam-
bém tem um muro que obs-
trui a continuação do ciclista
no trecho reservado e, por is-
so, precisamos entrar na rua
para seguir o trajeto”, conta.

Além desses empecilhos, a
reportagem do JJ Regional ob-
servou vários postes de ilumi-
nação pública no meio da via,
que força os motoristas a des-

viarem dos mesmos.
A CPFL Piratininga infor-

mou, por meio de nota, que a
obra na avenida Antonio Gor-
natti, está prevista para ser
executada no dia 23 de agos-
to. A CPFL esclarece, ainda,
que nunca instala postes no
leito carroçável de ruas e ave-
nidas ou em frente à gara-
gens. O traçado dos postes da
rede de distribuição de ener-
gia elétrica é feito de acordo
com o projeto fornecido pelo
poder público (prefeituras) ou
pela empresa responsável pe-
lo empreendimento (lança-
mento de loteamento). Nesse
caso, segundo determina
regulação do setor elétrico, o
custo para o deslocamento do
poste, que engloba as taxas de
empresas de telefonia e TV a
cabo, é de responsabilidade
do solicitante, conforme pre-
vê a regulação do setor.

Já a Secretaria de Obras in-
formou, também por meio
de nota, que a obra ainda não
foi concluída. O trecho refe-
rente ao muro da ciclovia tra-
ta-se de área particular e so-
mente agora foi autorizado
pelo proprietário a ocupação
da área para alargamento da
via. Em relação a iluminação,
a secretaria informa que de-
pende da CPFL, que em 21 de
julho iniciou o serviço refe-
rente à instalação de postes

novos e deve concluí-lo no se-
gundo semestre deste mês
(agosto). O prazo para conclu-
são de todos os serviços está
previsto para setembro.

Pela cidade
Asoutrascicloviaseciclofai-

xas disponíveis pela cidade es-
tão em situação mais adequa-
da. A ligação entre o Parque
da Cidade e o Jardim Botânico
tem sinalização e arborização
para os ciclistas. A pista especí-
fica para bikes no bairro Casa
Branca, na av. Antônio Pinci-
nato também recebe elogios
dos frequentadores. “Aqui
tem sinalização para não con-
fundir os ciclistas e pedestres,
mesmo nas entradas dos con-
domínios.Usosempre esse tre-
cho para ir de um lugar para
outro”, conta Jonas José de
Souza, 27 anos, morador no
Jardim Guanabara.

Para o ciclista, as alternati-
vas para o uso de bicicletas co-
mo meio de transporte favore-
cem não só a saúde das pes-
soas, como o espaço para o la-
zer. Ele é frequentador assí-
duo da ciclofaixa instalada
aos domingos na avenida Luiz
Latorre, e também afirma que
porali não há problemas de si-
nalização.

➤ PERIGO NA VIA

Usuários reclamam de condições
de ciclofaixa em construçãoELTON OLIVEIRA

FOTOS: ALEXANDRE MARTINS

PRATICIDADE Com o monitor é possível saber quais os alunos devem ser liberados

Pais avisam pelo celular que estão chegando para que a escola chame a criança mais rápido, agilizando assim o fluxo de carros na frente do colégio

Em comemoração à 3ª Semana
Regional do Bebê, a Secretaria
de Saúde por meio da Unidade
Básica de Saúde (UBS) do
Jardim Novo Horizonte, em
parceria com a Secretaria de
Educação e o Cras (Centro de
Referência de Assistência Social)
realizou ontem uma palestra
sobre “Vínculos de Pais e Filhos”.
O objetivo da palestra foi falar da
primeiríssima infância (período

de zero a três anos de idade)
para os pais, destacando o
cuidado necessário com a
criança desde quando ela está
no ventre da mãe. “Quando
falamos em vínculo, tentamos
transmitir o amor que deve existir
no laço familiar”, comenta Ruth
dos Santos Araújo Rocha, gerente
da UBS Novo Horizonte.
A psicóloga Miriam Codarin
ministrou a palestra e orientou as

mães e os pais que participaram
do evento. “É muito importante
ressaltar para os pais a
responsabilidade da família na
criação da criança”, explica
Miriam.
As atividades da 3ª Semana
Regional do Bebê vão até
sábado, dia 9 de agosto. Confira
a programação completa:
http://www2.jundiai.sp.gov.br/se-
mana-do-bebe/

Pais recebem orientações na UBS Novo Horizonte na Semana do Bebê

NO MEIO DO CAMINHO Ciclovia é obstruída por um muro, na altura do número 130

SAÍDA Michele, que é mãe de quatro
alunos, diz que programa facilita

JOÃO ANTONIO “Falta muito para que
seja segura para ciclistas e pedestres”
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