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Boraceia fará procissão e bênção
sobre as águas do Tietê terça-feira
Evento, que espera reunir fiéis em embarcações, também contará com missa em homenagem à padroeira da cidade
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B

oraceia - Na próxima
terça-feira (12), Boraceia (41 quilômetros de
Bauru) realiza a 5ª edição da
procissão e bênção sobre as
águas do rio Tietê em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, considerada Padroeira
do Brasil e do município. O
evento, que terá como ponto
de concentração a balsa entre
Boraceia e Itapuí, espera reunir
centenas de fiéis de toda região
e também contará com missa
celebrada pelo pároco Antônio
Marcos Roque de Carvalho.
A procissão e a bênção são
promovidas pelo Departamento de Cultura de Boraceia e
pela Paróquia Nossa Senhora
Aparecida da cidade. “O evento terá início às 9h, nas margens do Rio Tietê. O pároco

Evento terá início às 9h, às margens do Rio Tietê, em Boraceia

Pároco Antônio Marcos Roque de Carvalho guiará fiéis pelo rio

Antônio Marcos sairá com a
imagem pela balsa, acompanhado pelos fiéis”, conta o prefeito Di Picapau.
Além dos fiéis, a ideia é reunir o maior número de embarcações possível para que ocorra a
bênção. Não é necessário fazer

ra Aparecida está prevista para
as 9h30, também às margens do
rio Tietê, do lado de Boraceia.
Na sequência, haverá uma carreata até a cidade e a consagração da padroeira na Igreja Matriz, que fica na rua Terciliano
Sgavioli, nº 738, Centro.

inscrição prévia. “Convidamos
todos de Boraceia e região que
possuam barcos e as suas embarcações para que participem
dessa festa de fé e gratidão”, diz
o pároco Antônio Marcos.
A celebração da santa missa
em homenagem a Nossa Senho-

CONCENTRAÇÃO
Evento terá como ponto
de partida a balsa que
liga Boraceia a Itapuí

Bracell e MRS inauguram Terminal Intermodal de Pederneiras
Multinacional usará
malha ferroviária para
escoar celulose até
o Porto de Santos

P

ederneiras - Executivos da Bracell, MRS e
Greenbrier Maxion inauguraram na quinta-feira (7) um
terminal ferroviário em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) dedicado ao transporte de
celulose. O complexo foi construído por meio de parceria entre Bracell e MRS, com investimento de R$ 58,5 milhões,
considerando ramal ferroviário
e terminal, e se tornou um importante marco para o sistema
logístico nacional.
A cerimônia contou com a

presença da prefeita de Pederneiras, Ivana Camarinha; do
vice-prefeito Joãozinho da Farmácia; do presidente da MRS
Logística, Guilherme Mello;
do presidente da Greenbrier
Maxion Eduardo Scolari; do
Head de Supply Chain da Bracell SP, Alberto Pagano; e do
diretor geral da RGE, Anderson Tanoto.
Segundo a Bracell, sua fábrica em Lençóis Paulista exigirá complexa operação logística para transporte da celulose.
A celulose chegará até o terminal em veículos rodo-trem,
com frequência média estimada de 7 a 8 veículos/hora. O espaço dispõe de armazém com
9,6 mil m², destinado à recepção, estocagem, manuseio e o
expedição da produção.

Pederneiras e S. Manuel
vacinam neste sábado

N

este sábado (9), ações
de vacinação contra a
Covid-19 ocorrem em
Pederneiras e São Manuel. Na
primeira cidade, das 8h às 12h,
o Postão, no Centro, irá aplicar
primeira, segunda e terceira doses nos públicos contemplados
pela campanha nacional.

Em São Manuel, a imunização com segunda e terceira
doses será das 8h às 13h, no
Poliesportivo. As prefeituras
de Agudos e Lençóis Paulista informaram que não farão
ações de vacinação contra Covid neste sábado, domingo, segunda e terça-feira.

Na sequência, de acordo
com a empresa, composições
com a carga de celulose sairão
do terminal de Pederneiras e
percorrerão cerca de 510 km
pela ferrovia até o Porto de
Santos. As composições vão
operar 24 horas, por 365 dias.
Cada composição é formada por até três locomotivas e
60 vagões, que levarão o equivalente a 113 caminhões.
A prefeita de Pederneiras,
Ivana Camarinha, ressaltou a
contribuição da Bracell para o
desenvolvimento econômico
da região. “A empresa é um
sonho concretizado para nossa
região. Agradeço por acreditarem no Brasil e no Estado de
São Paulo. Este é o início de
uma grande história que a empresa está construindo no inte-

Bracell/Divulgação

Da esq. para a dir., Eduardo Scolari, presidente da GMBX;
Anderson Tanoto, diretor da RGE; Ivana Camarinha, prefeita de
Pederneiras; e Guilherme Mello, presidente da MRS Logística
rior de São Paulo”, declarou.
“O Brasil tem que investir
em logística, se não, não vamos
ser competitivos. O Custo-Brasil existe e, se a gente não atuar
para ter a multimodalidade
eficiente, não vamos conse-

guir competir mundialmente”,
disse o presidente da MRS
Logística, Guilherme Mello.
O projeto envolveu também o
desenvolvimento de um novo
modelo de vagão, adequado ao
transporte da celulose.

Prefeitura de Agudos

Recapeada - A Secretaria
de Obras de Agudos (13
quilômetros de Bauru)
iniciou nesta semana as
obras de recapeamento
asfáltico da avenida
Hilário Ramos, no Jardim
Vienense. No total, serão
investidos R$ 245.745,13
no recape de 6.957,64
metros quadrados da via,
desde a avenida Sebastião
Faustino Martins até a rua
Miguel Leão.

