
cos do DDT, prefeituras da região e
secretarias de Estado.

PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE

Os serviços prestados pelo
Comitê da Bacia Hidrográfica do
Baixo Tietê conseguiram atingir índi-
ces atuais de 80% de saneamento
básico e podem chegar a 95% em
meados do ano que vem, com a con-
clusão dos tratamentos de Birigüi e
Mirandópolis.

Segundo o engenheiro Luiz
Otávio Manfré, secretário-executivo
do Comitê do Baixo Tietê, 85% do lixo
produzido recebe tratamento sanitá-
rio adequado de acordo com os
padrões da Cetesb e 98% da popula-
ção possui ligações de água e esgoto. 

A homenagem se estendeu tam-
bém ao engenheiro Lupércio Ziroldo
Antonio. Ele foi contemplado com a
Medalha da Ecologia em reconheci-
mento ao esforço pessoal em prol do
desenvolvimento sustentado na região,
com a realização de serviços e obras
visando à proteção do meio ambiente.

Rogério Silveira
Da Agência Imprensa Oficial 

SERVIÇO

Departamento de Águas e Energia
Elétrica – www.daee.sp.gov.br
Correio eletrônico – cbh-bt@uol.com.br
– Telefone (18) 642-3655
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DAEE de Birigüi recebe Medalha da
Ecologia de Qualidade Ambiental
Prêmio foi em

reconhecimento aos
serviços realizados nos
últimos 15 anos, que
permitiram a melhora

da qualidade de vida da
população 

O Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE) de Birigüi,
órgão ligado à Secretaria Estadual de
Recursos Hídricos e Saneamento, rece-
beu, por meio da Diretoria da Bacia do
Baixo Tietê (BBT), o Prêmio Medalha
da Ecologia de Qualidade Ambiental. A
homenagem foi concedida no mês pas-
sado pela Ordem Nacional do Mérito
Ecológico e Ambiental da Sociedade
Brasileira de Heráldica, Medalhística,
Cultural e Educacional.

A BBT, uma das oito diretorias de
bacias do DAEE, é responsável pelo
tratamento de esgoto e conservação
ambiental de 109 municípios do oeste
do Estado. O trabalho abrange os
comitês de bacias hidrográficas do
Baixo Tietê, Tietê-Batalha, Tietê-
Jacaré e São José dos Dourados. 

A honraria é o reconhecimento
pelos serviços realizados nos últimos
15 anos, que permitiram a melhora da
qualidade de vida da população e dos
mananciais da região. 

FINANCIAMENTO E PARCERIA

O DAEE Birigüi participou da
construção de sistemas de tratamen-

to de esgotos nos municípios de
Andradina, Araçatuba, Bilac, Braúna,
Guararapes, Glicério, José Bonifácio,
Nova Aliança, Nova Castilho, Pená-
polis, Potirendaba, Promissão, Val-
paraíso e outros. O trabalho recebeu
financiamentos do Fundo Estadual
de Recursos Hídricos (Fehidro) e foi
realizado em parceria com os técni-

Estação Especial da Lapa oferece 1,5 mil vagas para cursos
Estão abertas as inscrições para

1,5 mil vagas de cursos profissionali-
zantes, oficinas culturais, projetos
especiais, condicionamento físico e
esportes adaptados, na Estação
Especial da Lapa, órgão vinculado ao
Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo (Fussesp).

A estação destina 70% de suas
vagas a portadores de deficiência,
objetivando a inclusão social. As ativi-
dades são realizadas em dois perío-
dos: das 9 horas ao meio-dia e das 14
às 17 horas.

OFICINAS CULTURAIS

As oficinas culturais têm ativida-
des nas áreas de teatro de animação,
artes e acessórios, origami, arte e
natureza, oficina tridimensional, criar
e vivenciar no vagão, Brasil capoeira,
bricolagem, marcenaria e marcheta-
ria, sensibilidade musical, flauta-
doce, horta e jardinagem, plantando a

preservação, expressão tridimensio-
nal em cerâmica, visualidade poética
do barro e dos sentidos, objetos de
madeira, contando histórias, folclore e
teatro, percussão, violão e oficina da
canção e banda, artes têxteis, tecela-
gem manual, redescoberta do movi-
mento pela dança, dança  – uma possi-
bilidade de comunicação, ação e trans-
formação, interpretando a expressão
da dança, reciclagem e encadernação
e cartonagem.

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Nos cursos profissionalizantes, as
vagas são nas áreas de tapeçaria de
móveis, informática, tricô à máquina,
serviços administrativos, arte em
couro, panificação e confeitaria, cos-
tura, telemarketing, elétrica, hidráu-
lica e pintura.

Cursos de informática (Windows,
Word, Internet Explorer e Internet
Mail) são adaptados para deficientes

visuais. A estação também oferece
acesso livre à Internet e dispõe de
computadores para que os freqüenta-
dores possam fazer trabalhos e digi-
tar currículos.

CONDICIONAMENTO FÍSICO

As atividades de condicionamen-
to físico e esporte adaptado incluem
atletismo, basquete, caminhada, edu-
cação motora, futebol de salão, ginás-
tica rítmica desportiva, judô, natação,
hidroterapia, ritmo e expressão e
vôlei. Também são oferecidas oficinas
de libras (linguagens de sinais) e
equoterapia.

Da Assessoria do Fundo Social

A Estação Especial da Lapa fica na
Rua Guaicurus, 1.274 - Lapa. Outras
informações pelo telefone 
(11) 3873-6760 ou no site www.fuss-
esp.sp.gov.br/EELapa.htm

SERVIÇO

Eng. Luiz Manfré,
secretário-executivo
do Comitê do Baixo
Tietê (no detalhe).
Ao lado, lagoa de

tratamento 
de esgoto 

em Penápolis 
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