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Nova ciclovia de 75 km 
na Rota das Frutas no 
interior de São Paulo

A Rota das Frutas, trajeto 
que compreende os municípios 
de Jundiaí, Louveira, Vinhedo 
e Itatiba acaba de ganhar uma 
ciclovia com 75 quilômetros. 
Como uma obra do Governo 
do Estado de São Paulo, a ci
clovia vem implementar a es
trutura do chamado Distrito 
Serra Azul, lançado em 2021 
para atrair ainda mais inves
timentos e visitação a essa 
região do interior paulista. 
“Aqui na Rota das Frutas são 
75 quilômetros unindo quatro 
municípios, não apenas fazen
do ligação modal de quem vai 
ou volta do trabalho, mas tam
bém aos que fazem a pedalada 
por esporte ou por lazer. Isso é 
um estímulo ao turismo e am
plia as atividades de lazer do 
Distrito Turístico Serra Azul, 
lançado recentemente”, disse 
Doria.

Englobando as áreas dos 
municípios de Itupeva, Jun
diaí, Louveira e Vinhedo, 
o Dis trito Serra Azul tem 
grande potencial turísti
co, contendo dois parques 

temáticos, Wet’n Wild e Hopi 
Hari, o maior outlet da Amé
rica Latina e um shop ping 
suspenso na rodovia dos 
Ban deirantes. Estimase que 
receba investimentos priva
dos de R$ 1,8 bilhão e gere 
7.440 novas vagas de empre
go até 2026, o que deve au
mentar o fluxo de visitações 
em até sete milhões de pes
soas no período.

O trajeto da Rota das Fru
tas passa por pontos turísticos 
conhecidos da região, como o 

Mosteiro de São Bento, em 
Vinhedo, pela estação ferrovi
ária de Louveira, além de inú
meras propriedades frutíferas 
e comércios regionais. 

A ciclorrota recebeu me
lhorias de pavimento, sinali
zação e infraestrutura em ge
ral, como: banheiros, espaços 
para alimentação e áreas de 
estacionamento para veícu
los e bicicletas. O monitora
mento é feito por câmeras e 
os ciclistas contam com assis
tências mecânica e de saúde.
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Rota das Frutas ganha uma ciclovia com 75 quilômetros
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SIMPLES ASSIM - A 
HIS TÓRIA DA CEO QUE 
VEIO DA ROÇA, relata 
a trajetória de Edna Maria 
Honorato, diretoraexecuti
va do Consórcio Magalu, que 
além de uma carreira ins
piradora, tem uma história 
pessoal rica em superação. 
“Não são poucos os atributos 
de uma pessoa como a Edna. 
É determinada, séria e com
petente. Tem uma cabeça 
voltada para as soluções e 
profundamente focada no 
cliente. Mas, se eu tivesse de 
definir sua índole numa úni
ca palavra, eu diria que ela 
é uma humanista”, relata 
a empresária Luíza Helena 
Trajano. Com uma história 
de vida repleta de adversi
dades, superação e muita 
espiritualidade, Edna Maria 
Honorato é um exemplo de 
uma executiva brasileira, 
que soube mudar magis
tralmente o rumo e a quali
dade não apenas da própria 
existência como a de tantas 
outras pessoas que a cerca
ram. Com depoimento a José 
Ruy Gandra, o livro integra 
a curadoria Great Place to 
Work@. Segundo Ruy Shio
zawa, CEO do Great Place 
to Work Brasil e que assina 
o prefácio da obra, a narra
tiva é construí da 
de forma linear, 
com capítulos en
trecortados por 
depoimentos de 
muitas pessoas 
que fazem par
te da vida dela. 
“Gostar de gente 
não é apenas um 
clichê da gestão 
de pes soas; é a 
premissa para se 
conectar genui
namente com os 
próprios times. 
Quando você gos
ta de gente, tem 

interesse pela parte toda – 
não apenas pela função –; e 
consegue, a partir dessa vi
são, extrair o melhor poten
cial de cada um, aumentar o 
engajamento e, consequen
temente, promover um am
biente de trabalho confiável 
e acolhedor. Esse sempre 
foi o diferencial da gestão 
de Edna”, afirma Shiozawa. 
Todo o recurso da venda será 
destinado para organizações 
sociais. Venda diretamente 
na Associação Mão Amiga 
Recanto Janaína (Amarja) 
pelo WhatsApp (16) 99999
4943, no site da Primavera 
ou no site do Magazine Lui
za.
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A executiva Edna Maria Honorato relata sua 
inspiradora história pessoal e profissional

Livros Novos

Veja quais são as orientações 
sobre o uso do transporte escolar

Com o retorno às aulas, 
pais e responsáveis devem fi
car atentos no momento da 
contratação do serviço de 
transporte escolar. Muitos 
consumidores desconhecem, 
mas o cronotacógrafo, popu
larmente conhecido como ta
cógrafo, é um equipamento 
de uso obrigatório para esse 
tipo de condução. O instru
mento precisa ser certifica
do para assegurar a confiabi
lidade dos dados registrados. 

O tacógrafo indica e re
gistra dados importantes so
bre a condução dos veículos, 
como: a distância percorri
da, tempos de parada, dire
ção e velocidade desenvolvi
da.  Além do uso obrigatório, 
deve passar por verificação 
metrológica. Os ensaios me
trológicos são enviados para 
o IpemSP para que sejam 
feitas análises do relatório e 
disco de ensaio ou fita de en
saio e, no caso de aprovação, 
é emitido o certificado de ve
rificação, válido por dois anos 
em todo o território nacional.

Para obter o certificado 
de verificação do tacógrafo o 
proprietário do veículo deve 
passar por duas etapas: la
crar e ensaiar o equipa
mento em posto de ensaio 

credenciado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Qua lidade e Tecnologia 
(Inmetro) para verificar se 
o instrumento está adequa
do à legislação. Quem não 
cumprir a legislação sofre
rá penalidades pelos órgãos 
de trânsito, assim como das 
fiscalizações do IpemSP.

Obrigatório em todos os 
veículos de transporte, com 
peso bruto acima de 4.536 
kg ou com capacidade para 
mais de dez passageiros, o 
cronotacógrafo é fundamen
tal para a segurança em ruas 
e estradas, sendo considera
do a “caixa preta” de vans es
colares, ônibus e caminhões.

O tacógrafo contém um 

disco diagrama de papel ou 
fita que deve ser trocado a 
cada 24 horas ou a cada sete 
dias, e que guarda os dados 
de distância percorrida pelo 
veículo, limites de veloci
dade e tempo de direção do 
motorista.

Se o consumidor descon
fiar de alguma irregularida
de, deve denunciar ao Ipem
SP pelo telefone 0800 013 05 
22, de segunda a sextafei
ra, das 8 às 17 horas, ou pelo 
email ouvidoria@ipem.sp.
gov.br.

Em 2021 foram verifica
dos e certificados 198.875 en
saios, neste período o Ipem
SP fiscalizou 6.419 veículos, 
sendo 71 autuados.
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Com o retorno às aulas os pais devem ficar atentos 
ao serviço de transporte escolar
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Linha 888P/10 Perus - COHAB 
Taipas tem novo itinerário a 

partir deste sábado (5)
A partir deste sábado 

(5), a linha 888P/10 Perus 
 COHAB Taipas terá seu 
itinerário alterado com o 
objetivo de melhorar as con
dições operacionais da li
nha, facilitando a manobra 
dos veículos de maior capa
cidade. Os passageiros que 
utilizam a linha no trecho 
que ficará desatendido, na 
Rua José Gervásio Souza, 
poderão utilizar os pontos 
da Rua Monte Alegre do Sul 
ou da Rua Alexandre Silva. 
Confira as alterações:

888P/10 Perus - COHAB 
Taipas
Ida: normal até a Rua Mon
te Alegre do Sul, Av. Dep. 
Cantídio Sampaio, Rua 
João Corrêa de Castro, Rua 

Manoel Fernandes Leão e 
Rua Alexandre Silva.
Volta: Rua Alexandre Silva, 
Av. Dep. Cantídio Sam  paio, 
Rua Monte Ale gre do Sul, 
prosseguindo normal.

Atenção: Aos sábados, das 
4 às 17 horas, devido à re
alização de feiralivre na 
Rua Alexandre Silva, a li
nha terá seu itinerário al
ternativo alterado, confor
me segue:

Ida: normal até a Av. Dep. 
Cantidio Sampaio, Rua João 
Correia Castro, nº 172.
Volta: Rua João Correia 
Castro, Rua José Gervásio 
Souza, Rua Monte Ale
gre do Sul, prosseguindo 
normal.


