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NNPARADA SOLIDÁRIA

Unimed consegue
quase 800 donativos
A Parada Solidária da
Unimed Bauru, realizada
no último domingo (2) na
Getúlio Vargas, arrecadou
659 itens entre alimentos,
produtos de higiene e
limpeza e fralda geriátrica,
além de 132 cestas básicas fechadas. Todo esse
montante foi destinado ao
Fundo Social de Solidariedade de Bauru, que irá distribuir à população carente.
Conforme o JC noticiou, o
evento foi organizado pela
cooperativa como forma de
auxílio à comunidade.

NNPRODUTOR RURAL

Inscrições a catálogo
são prorrogadas
As inscrições para o Catálogo Pequenos Produtores
de Bauru e Região foram
prorrogadas até 15 de
maio. Trata-se de uma
iniciativa do curso de Agronomia da FIB, em parceria
com a Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios (APTA), Secretaria
de Agricultura e Abastecimento, Coordenadoria
de Desenvolvimento Rural
Sustentável (CDRS), FIB,
Sebrae, Sindicato Rural de
Bauru, Sindicato Rural de
Duartina, Sindicato Rural
de Pederneiras e Unesp
Bauru. Os produtores devem acessar o formulário
(https://forms.office.com/r/
vQzG8yGwXr), preencher
todos os campos e enviar
pelo menos três fotos de
produtos, da marca ou da
propriedade para o e-mail
agronomia@fibbauru.br.
A iniciativa vai organizar
os dados recebidos e
divulgá-los com todas as
informações, incluindo a
localização dos produtores.

NNDROGA SINTÉTICA

CPP-1 tem novas
apreensões de K4
O CPP-1 de Bauru registrou,
nesta terça (4), mais dois
flagrantes de K4, a popular
maconha sintética. Em uma
das apreensões, os agentes
de segurança localizaram,
no cós de uma calça e de
uma bermuda enviadas pela
irmã do preso, 19 pedaços
de papel contendo o entorpecente. No outro flagrante,
a equipe encontrou 20 tiras
de papel, aparentando ser
k4, escondidas no cós de
duas bermudas que chegaram em correspondência no
nome da mãe do detento.

Lei para proibir fogos em
Bauru volta a ser discutida
Coronel Meira é o
autor do projeto de lei
que visa o bem-estar
de cães e gatos
BRUNO FREITAS

D

e olho no bem-estar dos
animais e de pessoas com
autismo, voltou a tramitar,
na Câmara Municipal, o projeto
de lei (PL) que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a
soltura de fogos de estampidos
e de artifícios, assim como de
quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em
Bauru. O PL é de autoria do vereador Coronel Meira (PSL) e já
está passando pelas comissões
do Legislativo. Se aprovado, só
será permitido, no município, a
fabricação destes itens.
O tema não é novidade em
Bauru. Já havia, inclusive,
se tornado lei em 2015, após

projeto de autoria do então vereador Raul Gonçalves Paula
(na época, no PV e, hoje, no
DEM). Em dezembro de 2017,
entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJ-SP), através do Órgão
Especial, julgou procedente
o pedido de Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI)
impetrado pela Associação
Brasileira de Pirotecnia (Assobrapi) contra as leis municipais que proíbem os fogos de
artifício de alto efeito sonoro e
ruidoso. Com a publicação do
acórdão, as legislações foram
anuladas naquele período.
Segundo o vereador Meira,

AGORA VAI?
Legislação não deve ser
mais enquadrada como
inconstitucional, diz Meira

Meira destaca que o projeto
envolve os fogos barulhentos

O QUE MUDA AGORA?
Com relação à queda da legislação anterior com a mesma
temática, Meira está otimista
que isso não ocorra agora. Segundo ele, recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF)
julgou o mérito de uma lei com
a mesma finalidade em São
Paulo, Capital, entendendo que

os municípios podem decidir
causas protetoras, não sendo
algo inconstitucional.
“Quero deixar claro que o
problema são os rojões, mas
não os fogos visuais, as pequenas bombinhas. O PL já
tramita nas comissões, depois
vai para o plenário para discussão e votação”, finaliza.

Covid-19: prefeitura
divulga mais 8 óbitos
LARISSA BASTOS

A

Prefeitura de Bauru divulgou, na noite desta
quarta-feira (5), que foram
registrados mais oito óbitos por
coronavírus em unidades hospitalares da cidade, totalizando
772 vítimas fatais pela doença
desde o início da pandemia.
As mortes mais recentes
ocorreram ontem: uma mulher,
de 63 anos, com hipotireoidismo e pneumopatia crônica, que
estava internada em hospital público; uma mulher, de 61 anos,
que tinha diabetes e estava em
tratamento em hospital particular; e um homem, de 65 anos,
internado em hospital público, com diabetes e hipertensão.
Já na última terça (4), morreu
uma mulher, de 43 anos, com
hipertensão e obesidade, internada em hospital público; e uma
mulher, de 65 anos, que tinha
diabetes e também estava sendo
tratada em hospital público.
No sábado (1), foi registrado
o óbito de uma mulher, de 66
anos, que possuía diabetes e hipertensão, e estava internada em
serviço público. No dia anterior
(30), a vítima fatal foi uma mulher, de 62 anos, com hipertensão, diabetes e doença renal crônica, que também estava sendo
tratada em serviço público.
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Ainda de acordo com o informe divulgado ontem, a Vigilância Epidemiológica investiga
outros dois óbitos suspeitos.
Além disso, Bauru contabiliza
39.269 casos confirmados de
Covid-19 (novos 338 notificados ontem), sendo que 35.780
são considerados recuperados.
LEITOS
O Hospital Estadual (HE) tinha 63 pacientes internados em
terapia intensiva. O local tem
60 UTIs. Já o hospital de campanha no HC da USP, que conta
com dez leitos intensivos, estava com 100% deles ocupados.
O ‘mini hospital’ - junção
do PS Central e Posto de Atendimento da Covid (PAC) - tinha seis vagas ocupadas, sendo
cinco pacientes aguardando por
UTIs (quatro casos confirmados
de coronavírus e um suspeito)
e outro esperando por leito de
enfermaria em hospitais do Estado. Mais 13 pessoas estavam
em tratamento no local nos leitos que foram credenciados junto ao Ministério da Saúde.
Segundo o Executivo, na
unidade, “os pacientes recebem
todo o suporte, com equipe multiprofissional, medicamentos e
exames”, porém, é de consenso
que a estrutura não é tão completa como a de um hospital.

Malavolta Jr.

a pedido da Thais Viotto, que
preside a Comissão de Defesa e
Proteção Animal da OAB Bauru e o Conselho Municipal de
Proteção e Defesa dos Animais
(Comupda), o tema voltou à
Câmara. “Apresentei o PL porque existem estudos que comprovam que cães e gatos sofrem
muito com os estampidos, fazendo eles fugirem das casas,
correrem para a rua e serem
atropelados. Tem ainda a questão dos autistas, que também
sofrem muito com o barulho
devido à hipersensibilidade”,
comenta o parlamentar.

CADÊ O GALO PITBULL? - Personalidade bastante
conhecida em Bauru pelo fato de andar com o seu
galo de estimação por todos os lugares, Koda está
desesperada. O galo Pitbull sumiu neste quarta-feira
(5) próximo ao Paiva, no Jardim Bela Vista. Quem
tiver informações sobre o animal, deve ligar no (14)
99641-5752 e (14) 99722-7797.

Unisagrado arrecada
alimentos nos bairros

P

romovida pela Unisagrado, a campanha de arrecadação de alimentos
para o “Dia C – Dia do Coração” realiza, nesta quinta e
sexta (6 e 7) e nos dias 20 e 21
de maio, a coleta domiciliar
em bairros próximos à instituição, das 9h às 17h.
A ação está arrecadando
alimentos não perecíveis para
a montagem de cestas básicas
e também agasalhos que serão
doados para famílias do Jardim
Manchester. Comunidade em

geral, empresas, estudantes, professores e funcionários são convidados a fazer suas doações.
O “Dia C” é o evento de
fechamento do Trote Solidário.
Além da coleta nos bairros, as
arrecadações podem ser realizadas por meio de drive thru
ou no ponto de coleta fixo na
entrada principal do câmpus
da Unisagrado, que fica na rua
Irmã Arminda, 10-50, Jardim
Brasil. Mais informações pelo
telefone (14) 2107-7208 ou comunitaria@unisagrado.edu.br.

