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• Apoio da Loja
• Taquaral despoluída
CAMPINAS — Exatamente um ano após ser sido
anunciada, a despoluíção da lagoa do Taquaral, no Par
que Portugal, em Campinas, está com sua primeira etapa
praticamente concluída. “Só não está totalmente pronta
porque uma das dragas que retira resíduos do fundo do
lago quebrou”, explicou ontem o diretor do Departa
mento de Parques e Jardins da Prefeitura, Ari Vieira. Ele
considera 99% do trabalho de dragagem concluído, o que
dará condições para início da segunda fase do projeto. A
Prefeitura vai abrir edital de concorrência para instala
ção de dois emissários de esgoto, que deverão concentrar
e desviar todo material que é despejado na lagoa por
dezenas de esgotos clandestinos, para os lagos de estabili
zação e pré-tratamento localizados ao lado da lagoa, o
que evitará que o local fique novamente poluído. Este
trabalho ficará totalmente completo com as obras de
escoamento das águas de chuva, revistas para toda área
do Parque Portugal. A despoluição da lagoa foi anuncia-,
da em março do ano passado e iniciada em abril, com a
presença do então governador Orestes Quércia e do pre
feito Jacó Bittar. O projeto foi orçado em 2,5 milhões de
dólares.

Salim Zugaib, grão-mestre
da Sereníssima Loja de M aço
naria do Estado de São Paulo,
esteve ontem no Palácio dos
Bandeirantes. Zugaib foi ofi
cializar seu apoio ao plano de
governo de Fleury Filho, como
aliás, já havia ocorrido com
Orestes Quércia, que também
teve o apoio dos maçons.

• Transferência
O jornalista Ruy Lopes, che
fe de gabinete do secretário es
tadual de Ciência e Tecnolo
gia, Severo Gomes, fez questão
de despedir-se do presidente do
Senado, M auro Benevides, an
tes de se transferir para São
Paulo. Lopes quis garantir a
assinatura de sua aposentado
ria como funcionário do Sena
do, antes de assumir o novo
cargo.

• Fidelidade

• Caso encerrado
A Assembléia Legislativa la
vou as mãos e decidiu dar por
encerrado o caso Afanásio Jazadji (PFL). O deputado pefelista teve de explicar ao presi
dente da Assembléia Legislati
va, deputado Carlos Apolinário (PMDB), suas declarações
à imprensa de que deputados
estariam utilizando irregular
mente carros oficiais. Ontem,
depois de se reunir com líderes
dos partidos, Apolinário deu o
caso por encerrado.

Para tentar evitar a derrota
que as oposições sofreram na
Câmara, o PMDB decidiu fe
char questão em tom o da vo
tação no Senado do projeto
que limita a reedição de medi
das provisórias pelo Governo.
O partido vai usar o novo esta
tuto, definido na convenção
nacional do final de semana, e
apelar para a fidelidade parti
dária. Quem desobedecer à
orientação da Executiva pode
rá ser punido.

