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Só não funcionaremos no domingo dia 29/12/2013.

Campanha eleitoral

“Hábitos diários que 
fazem a diferença - I”

Aproveito este es-
paço para levar a você, 
sugestões de comporta-
mento ambientalmente 
correto, não envolvendo 
custo ou sacrifício, mas 
que ajudam o planeta. 
Começo a série por algo 
que poucos se dão con-
ta, o bom uso correto da 
rede de esgoto. Na Capi-
tal a Sabesp faz mais de 
75000 desobstruções de 
coletor tronco por ano, 
devido à sujeira que é 
jogada em vasos como: 
cabelo, fio dental, preser-
vativo, absorvente e bitu-
cas que deveriam ir para 
o lixo. Uma pesquisa de 
2011 caracterizou esse 
resíduo e encontrou até 
brinquedinhos de crian-
ça, aparelhos de barbear 

Eventos driblam lei 
e exibem candidatos

e frascos de drogas. Pior 
é que o lixo se aglomera 
e se solidifica com o óleo 
de fritura (deveria seguir 
para reciclagem - fabri-
cação de biodiesel, mas 
muitos jogam nas pias). 
Mesmo as fibras no filtro 
de máquinas de lavar de-
vem ser jogadas no lixo.  
Por outro lado, há itens 
que deveriam sim ser 
jogados na rede como: 
1) águas de lavagem de 
apetrechos de pintura 
base água (latex) que 
podem ser tratadas nas 
ETEs; 2) fezes de cães e 
gatos. Também há casas 
que conectam os dutos 
de água pluvial no esgo-
to, criando enorme vazão 
que sobrecarrega a rede. 
Embora até um tanqui-
nho no quintal deva ser 
ligado ao esgoto (água 
com sabão deve ser tra-
tada), cabe ter uma co-
bertura para que a chuva 
não vá ralo abaixo. Pense 
nisso! Divulgue e ajude a 
melhorar nossa cidade!

Gilberto Natalini  mé-
dico e vereador (PV/SP)

A campanha eleito-
ral começa oficialmente 
no dia 5 de julho, mas os 
três principais virtuais can-
didatos já programaram 
agendas para ganhar visi-
bilidade e pavimentar suas 
bases em locais estratégi-
cos. Nos próximos quatro 
meses, a presidente Dilma 
Rousseff (PT), o senador 
Aécio Neves (PSDB) e o 
governador Eduardo Cam-
pos (PSB) usarão seus 
respectivos cargos para 
rodar o País tentando não 
ferir a legislação eleitoral. 
É considerada campanha 
antecipada a realização de 
eventos de promoção de 
candidaturas, bem como 
distribuição de materiais.

» A lei proíbe que os 
postulantes a cargos 
públicos se apresentem 

como candidatos e 
peçam votos até julho

O PT prepara uma mobi-
lização nacional, cujo ponto 
alto será um grande evento 
no Anhembi, em São Paulo, 
para dar início à campanha 
de Dilma à reeleição. O par-
tido orientou todos os dire-
tórios a prepararem eventos 
entre os dias 7 e 10 de feve-
reiro, quando a legenda co-
memora 34 anos. A ideia é 
realizar jantares, atos e ban-
deiraços para transformar 
o aniversário do partido em 
uma “grande cadeia” que 
vai marcar a arrancada da 
campanha de Dilma. 

Provável candidato tu-
cano ao Planalto, Aécio 
programou uma série de 
eventos dos quais partici-
pará na condição de pre-
sidente nacional do PSDB. 

Seu foco principal será São 
Paulo, mas também estão 
previstas visitas ao Amazo-
nas e cidades nordestinas. 
Nos dias 7 e 8 de fevereiro 
ele será a estrela de even-
tos com prefeitos tucanos 
em São Carlos e Araçatu-
ba, no interior paulista. Em 
março, o senador estará 
em Campos do Jordão 
para fechar o Congresso 

Paulista de Municípios.
Campos, que é pre-

sidente nacional do PSB, 
programa um evento em 
Brasília no dia 4 para lan-
çar as diretrizes de governo 
da dobradinha PSB-Rede. 
Depois disso, ao lado da 
ex-senadora Marina Silva 
(PSB-AC), ele vai ser pro-
tagonista de diversos semi-
nários regionais. (AE)

Gilberto 
Natalini


