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COLETA DE LIXO COM
HORA MARCADA
D

Outro ponto a
se destacar é que
a Lei garante a
devida prestação
de contas da
gestão do serviço tanto aos
usuários quanto
à própria Prefeitura. “O próprio
cidadão vira um
fiscal do serviço.
Ao encontrar irregularidade, deve denunciar à
Subprefeitura da
região onde mora”, explica Floriano. Os horários
da coleta do lixo têm de estar disponibilizados
nos sites das concessionárias Loga e EcoUrbis
(endereço no quadro abaixo).
No que se refere ao descarte do lixo, é necessário ainda que a população se conscientize
do seu importante papel com o Estado, depositando seu lixo em lugar apropriado e respeitando as leis ambientais. “Cada um de nós é
reponsável pelo lixo que produz diariamente.”
A cidade gera, em média, 17 mil toneladas
de lixo por dia (lixo residencial, de saúde, restos de feiras, podas de árvores, entulho etc).

LOGA: Atende as zonas Oeste, Norte, Centro e
parte da Leste.
SITE: www.loga.com.br - 0800-770-1111
Subprefeituras: Butantã, Brasilândia, Casa Verde, Freguesia do Ó, Jaçanã, Jaraguá, Lapa, Mooca, Penha, Perus, Pinheiros, Pirituba, Santana,
Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme e Sé.

ECOURBIS: Atende as zonas Sul e parte da Leste.
SITE: www.ecourbis.com.br - 0800-772-7979
Subprefeituras: Aricanduva/Vila Formosa, Campo
Limpo, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Guaianases, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, M’Boi Mirim, Parelheiros, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel, Capela
do Socorro, Vila Mariana e Vila Prudente.
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esde janeiro,
as concessionárias de serviço de
coleta de lixo na cidade de São Paulo
são obrigadas a informar os munícipes
sobre os respectivos
horários de coleta e
transporte dos resíduos sólidos. É o lixo
sendo recolhido com
hora marcada. É a Lei
15.092, do vereador
Floriano Pesaro.
“A lei garante que
as pessoas tenham acesso a informações corretas sobre os horários em que os caminhões
de coleta de lixo passam em sua rua. A medida
melhorará a qualidade de vida das pessoas e
da cidade. Isso é transparência. Isso é cidadania”, ressalta Floriano.
Ao conhecerem previamente os horários de
coleta, os cidadãos passam a evitar que o lixo
fique exposto sem necessidade por um longo
período. “Lixo fora de hora pode causar danos
graves ao município e às pessoas, como proliferação de doenças, entupimento de bueiros,
diminuição da vazão da água e enchentes”, diz.
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Recicle seu lixo: faz bem para a saúde
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O que são os Ecopontos?
O entulho gerado por construções, demolições
e pequenas reformas em prédios ou residências,
que são jogados de maneira ilegal em avenidas,
ruas e praças, têm gerado sérios problemas ambientais para a cidade de São Paulo e para a população, que está perdendo espaços de lazer e recreação. Para combater este tipo de crime, a Prefeitura está aumentando a oferta de áreas para deposição regular dos resíduos da construção e demolição de pequenos geradores, além de facilitar e incentivar a reciclagem desses materiais.
São os Ecopontos, locais de entrega voluntária
de pequenos volumes de entulho (até 1 m3), grandes objetos (móveis, poda de árvores etc.) e resíduos recicláveis. Nos EcoPontos, o munícipe poderá dispor o material gratuitamente em caçambas
distintas para cada tipo de resíduo. É importante
destacar que os locais não recebem, em hipótese
alguma, lixo domiciliar, resíduos de serviço de saúde e industrial.
A meta da administração municipal é ter um
Ecoponto em cada distrito, totalizando 96 unidades. A maioria dos Ecopontos funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às
17 horas. Algumas unidades também atendem aos sábados.
Mais Informações:
3397-1777 (Limpurb) e
156 (SAC).
Munícipe descarta entulho
em um ecoponto da cidade
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Muito se fala em
reciclar o lixo. Mas
você sabe como funciona a coleta seletiva? Os materiais recicláveis coletados
são levados até as
centrais de triagem,
onde são separados de acordo
com suas características físicas e
encaminhados para as empresas
que realizam a transformação desses resíduos em novos materiais.
Esse reaproveitamento diminui
a quantidade de resíduos que seriam depositados no aterro sanitário e contribui com o desenvolvimento sustentável e a qualidade
do meio ambiente.
Separe e limpe o que pode ser reciclado. Esses resíduos precisam ser lavados antes do descarte, para evitar a contaminação de outros materiais durante o processo de reciclagem. Podem ser reciclados vidros, papéis, alumínio e
plástico. Isopor e embalagens longa vida (Tetrapak) também podem ser encaminhados para

a reciclagem. Já lâmpadas fluorescentes e pilhas
devem ser entregues aos EcoPontos da Prefeitura (http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/servicoseobras/projetos/ecoponto/0001).
Aliás, sobre lixo eletrônico, Floriano apresentou projeto de lei na Câmara Municipal para
tratar da questão.

Dicas de descarte do lixo doméstico
Todos somos responsáveis pelo lixo que produzimos. Devemos, portanto, repensar nossos
atos na tentativa de praticar um consumo mais
responsável e reduzir o montante dos resíduos. Confira algumas dicas de como melhor descartar seu lixo doméstico:
√ O saco de resíduos deve ser colocado na
calçada duas horas antes da passagem do caminhão de coleta.
√ Jogue o lixo na sua área de coleta - não espalhe os sacos de lixo pela calçada.
√ Utilize apenas sacos de lixo exclusivos para
lixo doméstico, na cor preta.
√ Aproveite bem o saco, mas não o encha até
a boca, deixe um espaço para que ele possa ser
firmemente amarrado.
√ Antes de jogar o lixo, remova o excesso de
água e de outros líquidos.
√ Embrulhe os cacos de vidros, lâmpadas
quebradas ou objetos pontiagudos em folhas
de jornais, antes de descartá-los. Isso evitará
acidentes durante o manuseio e no transporte
do saco, um dos principais riscos de acidentes
para o coletor.
√ Quando o lixo for muito pesado, divida-o
em outros sacos ou use um saco reforçado para
colaborar com o trabalho dos coletores.
Fonte: concessionária Loga
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Com a palavra o cidadão
Floriano, você é um político jovem, mas com um olhar amadurecido e coerente para os desafios da cidade. O que mais me
impressiona é que o poder não lhe subiu à cabeça, pois sinto
que você é gente como nós: sofre com as intempéries da cidade,
mas tem a ferramenta, como vereador de São Paulo, para encontrar e agilizar as soluções. Como bom ouvinte, você tem a
nobreza de sempre estimular a participação de seus eleitores
em seu mandato. Sinto-me segura e acolhida por ser sua eleitora. Parabéns. (Paulina Spiewak)
Tomei conhecimento do PL da política municipal de prevenção e erradicação do trabalho infantil e gostaria de cumprimentar o vereador pela iniciativa. Sugiro ainda que ele se
articule com deputados federais/senadores, visando criminalizar a conduta de pais que exploram seus filhos em faróis e
ruas da cidade. (Fernando K. Lottenberg, da Lottenberg
Advogados Associados)
Gostaria de lhe dizer que admiro muito o seu
trabalho na vida pública. Conheci seu trabalho através do Dr. Marcos Arbaitmam na
Amem. Eu sei do seu compromisso com as
crianças carentes da cidade de São Paulo,
acompanho seus discursos na TV Câmara no
qual são inteligentes e com propriedade nos
assuntos discutidos. Desejo a Vossa Senhoria
um grande ano legislativo com muitas conquistas e vitórias. Agradeço desde já sua contribuição no projeto Amem, nossas crianças
necessitam de pessoas engajadas em transformar suas vidas.
“Salvar uma criança equivale salvar toda a humanidade”.
Grande abraço. (Dalton Penezzi, Produtor Executivo da
Fragmentos Produções - www.ciafragmentos.com.br)

Dalton Penezzi

Prezado Floriano Pesaro. Parabéns pelo brilhante trabalho,
tenho acompanhado suas realizações e realmente é excepcional. Grande abraço e sucesso!
(palestrante Erik Penna, da Equilibria Treinamentos)

TOME NOTA!
SITE: www.floriano45.com.br
EMAIL: contato@florianopesaro.com.br
BLOG: http://blog.florianopesaro.com.br
BLOG Orgulho de Ser Político:
http://floriano45.blogspot.com
Twitter: http://www.twitter.com/floriano45
Orkut: Floriano Pesaro
Skype: floriano.pesaro

EXPEDIENTE
Tiragem do jornal: 5 mil exemplares
Jorn. responsável: Claudia Varella
(Mtb. 21.596)
GABINETE: Viaduto Jacareí, 100 - 3o andar
sala 308 - Centro Telefone: (11) 3396-4664

Floriano recebe Paulina
Spiewak em seu gabinete

Desejo-lhe muita sorte, sucesso! Pelo que vejo em seu site e
blog, você um político com P (maiúsculo). Quer dizer, não é
um político oportunista como a maioria que se vê nas capas
de jornal. Acredito, de coração aberto, pelo que vi sobre você,
que você se tornou político para querer melhorar nosso país,
nossa cidade! Ainda melhor: você defende a comunidade judaica brasileira! Tenho orgulho de ter em nosso país um político como o senhor! Íntegro, transparente, tecnológico (hitech). Atenciosamente.
(Felipe Rosenberg, filiado ao Partido Verde (PV), ativista
político da Frente pela Libertação do Irã, da Juventude Judaica Organizada e de movimentos online)
Quero parabenizá-lo pelos excelentes projetos desenvolvidos
na área social. Conte com meu apoio e voto para próxima
eleição. Estou trabalhando no Instituto Padre Chico, é uma
instituição que tem como missão atender o deficiência visual.
A casa está meio esquecida . Quem sabe você não pense em
algo para poder nos ajudar. Um forte abraço.
(Miriam Flores, Assistente Social)
Parabéns Vereador Floriano! Nobre vereador, confio na sua
capacidade para fiscalizar as leis deste município e, no que
couber, pode contar comigo. (Rubens Gonzales, Sabesp/UNLeste/Itaquera)
Parabéns, Floriano, por esta iniciativa. É de homens como
você que nós precisamos para fazer um mundo melhor! Abraço. (Rosane Schikmann)
É com muito orgulho e alegria que eu e a Diretoria da Associação Assistencial Monte Moriá, recebemos esta notícia que
o Sr. foi indicado para categoria ao Prêmio Tha Shorty Award,
melhor do ano. O seu trabalho na Câmara dos Vereadores nos
honra. Vereador Floriano, estou à sua disposição para qualquer missão que o Sr.me pedir. Mais uma vez, quero agradecer
o que o Sr. tem feito pela Associação Monte Moriá, principalmente pela nossa creche. A Sra. Maria Cecília fez um contato
por telefone, nos orientou muito. Nas minhas oraçãoes, peço
ao grande Deus para lhe proteger, dando muita saúde e paz. E
aos seus colaboradores também, que são muito competentes e
atenciosos. Um abraço fraternal. (Luiz Antônio)
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Com Goldman no Palácio

Floriano recebe em seu
gabinete os veteranos
Roger Levy e José
Renato, fundadores do
Teatro Arena, que este
ano completa 55 anos
de existência

Com Paulo Renato, no lançamento
do ano letivo

Visita aos catadores
No início de fevereiro, Floriano
visita a Cooperativa de Catadores
da Granja Julieta. Depois de ouvir
relatos sobre a situação dos
catadores, Floriano faz questão de
tirar foto com a equipe da
Cooperativa

Dia 19 de janeiro, Floriano participa da cerimônia
de lançamento do Programa Preparação do Ano
Letivo do Estado, com o secretário Paulo Renato

Gravando com
Mendes Thame
O deputado federal Mendes Thame
grava seu Programa Viver
Sustentável, da Rede Vida, no
gabinete do Floriano. Pauta:
coleta de lixo com hora marcada
na cidade, lei de autoria do
vereador

Visita a
subprefeitos

Conte sua História
de São Paulo
No aniversário de São Paulo
(25/01), Floriano grava seu
depoimento para o projeto
“Conte Sua História de São
Paulo”, do Museu da Pessoa. O
depoimento foi ao ar na CBN no
dia 8 de fevereiro

De vereador para
vereador
Vereador Floriano Pesaro
conversa com o vereador
Paulinho Serra, do PSDB de
Santo André (Grande ABC). Na
pauta: políticas sociais

Microempresários
de Santo Amaro
Em reunião no gabinete (dia 18/01),
Floriano recebe a diretoria da
Associação das Microempresas de
Santo Amaro, para discutir os
avanços do segmento

Régis Gehlen
Oliveira,
subprefeito de
Butantã, e
Walter Abrahão
Filho (sub da
Casa Verde)
recebem Floriano para tratar de assuntos da cidade
e de suas regiões. “Falamos bastante sobre como o
Butantã e a Casa Verde estão tratando a questão do
lixo, descarte de entulho e coleta de resíduos”,
ressalta Floriano.

Glorinha Cohen no gabinete
Floriano recebe
em seu gabinete
a visita da
colunista
Glorinha Cohen,
que tem site e
coluna na revista
Shalom
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Alberto
Goldman, vicegovernador de
São Paulo,
recebe Floriano
no Palácio dos
Bandeirantes
para discutir as
políticas
públicas

Fundadores do Teatro Arena

