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DAE retira regiões do rodízio
Redução foi possível
pela conclusão de
obras que melhoraram
abastecimento de água

55 mil
São as pessoas que
vivem nas áreas
retiradas do rodízio

A Rede Global de Bancos de
Leite Humano (RBLH), cujo
Banco de Leite Humano de
Bauru faz parte, realiza, em
maio, uma movimentação
global com o slogan “Doação de Leite Humano: a
pandemia trouxe mudanças,
a sua doação traz esperança”. Em Bauru, por meio da
Secretaria de Saúde, o Dia
Mundial de Doação de Leite
Humano será celebrado
nesta quarta-feira (19),
às 9h30, através de uma
live com especialistas,
cujo título é “Doação de
leite humano, uma ação
solidária que salva vidas”.
A transmissão será pelo
Facebook (http://facebook.
com/prefeituradebauruoficial) e Youtube (Prefeitura
de Bauru) da prefeitura.

Região dos bairros
(desabastecida nos dias 19,
21, 23, 25 e consecutivamente)
- Ouro Verde, Jardim Ferraz,
Shangri-lá, Vila Dumont, Spazio
Verde Comendador, Granja
Cecília, Jardins do Sul, Jardim
Solange, Jardim Eugênia, Terra
Branca, Vila Independência,
Sabiás, Vila Falcão, Vila Pacífico,
Alto Paraíso e Jardim Jussara
Região central
(desabastecida nos
dias 18, 20, 22, 24, 26 e
consecutivamente)
- Centro, Altos da Cidade, Vila
Antártica e Estoril 1 a 4

a conclusão do Poço Santa
Cândida e da adutora de interligação, excluindo do sistema
de rodízio as regiões do Parque
Santa Cândida, Parque Val de
Palmas, Parque Real, Vila Dutra, Vila Industrial, Chácaras
Cornélias e Parque Viaduto,
equivalente a algo em torno
de 28 mil bauruenses.
ESQUEMA
Com a alteração, a divi-

são das regiões do rodízio
ainda vigente segue o que
foi estabelecido no início do
esquema, em abril, com revezamento de abastecimento de
24 em 24 horas entre a região
dos bairros e a central (veja
a relação no quadro acima).
ECONOMIA
O DAE alerta que, ainda
que as regiões citadas não
façam mais parte do rodízio

a partir desta quarta-feira, a
população deve seguir economizando água, uma vez
que não há previsão de chuvas para Bauru.
A autarquia disponibiliza
caminhões-pipa para o atendimento nas regiões afetadas
através do 0800-7710195, que
recebe ligações apenas de telefone fixo, ou 3235-6140 e
3235-6179, para ligações feitas por aparelho celular.

Freiras em carrocerias arrecadam alimentos
Coleta, que faz
parte do ‘Dia C’ do
Unisagrado, recomeça
nesta quarta-feira
MARCELE TONELLI

Q

uem mora na região do
Jardim Brasil, Higienópolis, Vila Cardia ou Jardim Cruzeiro do Sul pode ter se
deparado com esta cena inusitada: uma freira na carroceria de
um caminhão ou caminhonete,
com uma caixa de som, arrecadando quilos e mais quilos de
alimentos porta a porta. A ação,
que recomeça nesta quarta-feira (19), beneficiará comunidades em situação de vulnerabilidade no Jardim Manchester.
“O carinho e a confiança são
tantos que chegamos a receber
até dinheiro em espécie. Um
morador que queria nos ajudar,
mas não tinha os alimentos na
hora, apareceu com R$ 50,00”,
comenta a irmã Giuliane Ciniciato, 36 anos, integrante da
equipe formada também por ou-

tras duas freiras, a irmã Caroline
Ribeiro e a moçambicana Nilza
Macaringue. Elas se revezam
para ajudar a dar um “up” nas
coletas domiciliares da campanha de arrecadação de alimentos
do Dia do Coração, o “Dia C”,
realizado há 3 anos pelo Unisagrado dentro do trote solidário.
“Ninguém sai doando quantias em espécie assim. Acredito
que isso só acontece por causa do que o hábito representa,
porque quem conhece sabe que
somos religiosas e não temos
nenhum tipo de apego material,
especialmente ao dinheiro. Nem
o celular que eu uso é meu”, reforça a irmã Giuliane.
Sob sol ou frio, as irmãs
e a equipe que as acompanha
atuam das 9h às 17h sobre a
carroceria. A coleta ocorre em
dias e meses programados dentro da campanha. “Ajudar outras pessoas é algo que provoca
uma grande leveza interior, é
prazeroso. O sol e o suor nem
importam nessa hora”, reforça
a freira, que é nascida e criada
em Bauru, na região do bairro
Bela Vista. Há poucos meses,

NNLEITE HUMANO

Live hoje celebra Dia
Mundial de Doação

COMO FICA

P

or conta da conclusão
de obras neste mês de
maio, além do volume
estável da Lagoa de Captação do Rio Batalha, o Departamento de Água e Esgoto
(DAE) retirou algumas regiões - que equivalem a cerca
de 55 mil pessoas - do rodízio
de abastecimento de água a
partir desta quarta-feira (19).
Com a finalização das
obras do Reservatório Alto
Paraíso e da adutora de interligação na rua Salvador
Filardi, foi possível retirar
do rodízio uma área de aproximadamente 27 mil pessoas
dos seguintes locais: Vila
Lemos, Vila Seabra, Vila
Quaggio e Jardim Bela Vista.
Outra obra que também
melhorou o abastecimento foi

RÁPIDAS

Aceituno Jr.

NNCURSO DE RH

Capacitação gratuita
recebe inscrições
A Sedecon informa que a
E.E. Prof. Christino Cabral,
extensão da Etec Astor
de Mattos Carvalho, está
com as inscrições abertas
para o curso técnico em
Recursos Humanos (RH)
– Noturno. Voltado para as
áreas de gestão e negócios,
a capacitação é gratuita e
busca formar profissionais
com aptidão para intermediar as relações interpessoais e éticas de uma
organização e para gestão
estratégica de resultados
e ações empreendedoras,
entre outras qualidades. As
inscrições podem ser realizadas até 2 de junho pelo
link: https://www.vestibulinhoetec.com.br/home/.

NNDIA 25

Evento aborda
empreendedor social

Irmã Giuliane Ciniciato e o ajudante José Augusto Magalhães
aliás, Giuliane protagonizou
outra cena inusitada ao aparecer em um vídeo do TikTok,
patinando dentro do câmpus.
DE HOJE ATÉ SÁBADO
Nas últimas semanas, a coleta domiciliar percorreu o Higienópolis e o destino, agora,
será a região do Jardim Cruzeiro do Sul, que será alvo da
campanha de arrecadação de
alimentos nesta quarta, quinta
e sexta (19, 20 e 21). No sábado (22), um drive thru receberá

mantimentos também na entrada principal do Unisagrado.
Os alimentos não perecíveis
recolhidos serão encaminhados
para a montagem de cestas básicas a serem entregues para famílias em 11 de junho. A meta
de 2021 é entregar até 150 cestas no Jardim Manchester. Agasalhos também são aceitos.
Mais informações sobre
o “Dia C” podem ser obtidas
pelo telefone (14) 2107-7208
ou pelo e-mail comunitaria@
unisagrado.edu.br.

A Sedecon participa, no
próximo dia 25, de um
evento sobre empreendedorismo social promovido pela
Sandwich Valley, comunidade de startups, empreendedorismo e inovação de
Bauru. O bate-papo sobre os
desafios e oportunidades de
quem já atua ou quer iniciar
um projeto relacionado ao
empreendedorismo social
será realizado via Zoom, às
18h30. O link de acesso será
enviado após a inscrição,
que pode ser realizada pelo
link: https://www.sympla.
com.br/empreendedorismo-social-iniciativas-bauru__1220175.

