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Limeirense de coraçãoO saudosismo do plantio do arroz

15 anos! A agricultura não para!
www.dospires.com.br

Desde 2005

Jornal Pires Rural

Retratamos nessa 
edição especial, de 
15 anos de atuação 
no jornalismo co-
munitário, a tese de 
pós-graduação “Ge-
oprocessamento na 
análise da ocupação 
e uso da terra em 
áreas de expansão 
urbana: Estudo de 
caso da sub-bacia do 
Ribeirão dos Pires, 
município de Limeira 
(SP)”, do Prof. Ricar-
do José Gontijo Aze-
vedo, matéria de capa 
do Jornal Pires rural 
na edição 74, em maio 
de 2009. 

Prof. Ricardo 
analisa o fato que dá 
identidade periurba-
na é a difusão cres-
cente, de chácaras 

O Jornal Pires Rural 
ouve, por onde anda, relatos 
sobre o plantio do arroz, em 
Limeira. Devido a alta no 
preço, fomos até a proprie-

Edição especial - 15 anos

História Oral

Meio Ambiente

Parcelamento irregular do solo e acúmulo 
de resíduos sólidos, o problema que 
desfigurou a área rural de Limeira

O gerenciamento de re-
síduos sólidos na área rural 
e o parcelamento irregular 
do solo de Limeira, estão 
associados e deixou de ser 
um assunto pontual. O as-
sunto é recorrente e o des-
conhecimento dos mesmos 
por parte dos munícipes não 
tem estruturado os pedidos, 
as mobilizações; para um 
desfecho perante grave pro-
blema que acomete todos os 
bairros rurais do município, 
pois, envolve o entendimento 
de leis municipais e federais 
para ambos. 

Preocupados em trazer 
para esse espaço, o conheci-
mento de profissionais dou-
tores nas áreas em questão, 
entrevistamos por e-mail:

Adriana Maria Nolasco é 
professora doutora aposen-
tada da Universidade de São 
Paulo (1988 - 2019). Assesso-

ra o Ministério Público do 
Estado de São Paulo através 
do GAEMA (Grupo de Atu-
ação Especial de Defesa do 
Meio Ambiente), na questão 
relacionada a gestão de resí-
duos sólidos.

Professora doutora Ana 
Maria Meira, possui dou-
torado em Ciências pelo páginas 05, 06 e 07

Departamento de Ciências 
Florestais, ESALQ/USP 
(2010). Tem experiência 
na área de Recursos Flo-
restais, Planejamento Am-
biental, Gestão de Resídu-
os.

Leia a entrevista nas

Profa. Dra. Adriana Maria Nolasco da ESALQ/USP

Sub-bacia do Ribeirão dos Pires 
é classificada como área 

periurbana

Limeira 194 anos

Nelson Pedro Sturion, foi 
jogador de futebol durante 
dez anos no XV de Piracica-
ba, em Piracicaba, sua cidade 
natal, veio para Limeira para 
jogar no Independente de Li-
meira, o Galo. “Eu estou em 
Limeira desde 1975 e, em 1976 
por uma contusão, que eu tive 
na perna, eu conheci a minha 
esposa Cleide Stein. Ela tra-
balhava na Secretaria Muni-
cipal de Esportes, a SME, eu 
fui fazer o tratamento lá e ela 
ficava olhando pra ver quem 
eram os jogadores, estava eu 
e o João Miguel e, ela me es-
colheu, acho que por causa do 
meu cabelo, né?”,  ele brinca.

Saiba mais da trajetória 
desse ex-atleta que se tornou 
Limeirense de coração.

Independente de Limeira, em 1975, contra a Portuguesapáginas 10 e 11
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dade de Firmino Pinto, para 
ouvir histórias do plantio à co-
lheita do arroz.
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Firmino e o ventilador de abanar arroz 

de recreio, loteamentos fechados, 
restaurantes, clubes campestres, 
entre outros, que atendem majori-
tariamente a população urbana. 

Leia na
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