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Buracos de até 2 m de profundidade
surgem no canteiro central da Nações
A reportagem do JC encontrou 10 aberturas que apresentam riscos aos pedestres entre as quadras 25 e 30 da avenida
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O

s pedestres que forem
atravessar a avenida Nações Unidas, em Bauru,
precisam redobrar a atenção.
Isso porque surgiram grandes
buracos no canteiro central da
via entre as quadras 25 e 30,
do Parque Vitória Régia até a
Praça da Paz. Para se ter uma
ideia do tamanho do perigo,
alguns deles chegam a ter
aproximadamente 2 metros
de profundidade. Preocupados
em evitar acidentes, moradores até fizeram uma sinalização improvisada nas crateras,
com paletes, fitas e galhos.
Na tarde desta quinta-feira
(25), a reportagem do JC percorreu a pé os cinco quarteirões citados e contabilizou dez
buracos, de diferentes tamanhos. Na quadra 30 da via, próximo à Praça da Paz e a pontos
de circular, estão duas grandes
aberturas. Uma delas foi ‘tapada’ com um palete para evitar
que alguém se machuque.
O trecho mais crítico, contudo, fica na quadra 25, na al-

CUIDADO!
Trecho mais crítico, com
buracos maiores, fica na
altura do Vitória Régia
tura do cartão postal da cidade.
Ali, estão seis das dez crateras,
sendo duas bastante profundas. Os moradores, inclusive,
tentaram sinalizar o local com
fita zebrada e galhos.
Neste mesmo ponto, uma
das aberturas oferece um risco
ainda maior. Ela está “disfarçada” pela grama da superfície que cedeu junto com o
chão, deixando o ponto com
aparência de um desnível, sendo que, na verdade, trata-se de
um buraco profundo.
MOTIVO
Mas qual seria a causa dessas crateras no canteiro central
da avenida Nações Unidas?
De acordo com a Secretaria
de Obras, elas se formaram
por conta da deterioração dos

Cratera com
cerca de 2
metros de
profundidade
surgiu na
quadra 25,
próximo ao
playground
do Parque
Vitória Régia
suportes das células da galeria
de águas pluviais, instalados na
década de 1970 para canalizar
o Córrego Ribeirão das Flores,
que corre sob a via.
Segundo a pasta, os itens
são de madeira (tecnologia
usada na época) e, por isso,
já estão danificados pelo tempo. Então, quando parte deles
cede, o fluxo da água carrega a terra que fica acima do
suporte, fazendo com que o
chão solape e deixando um
grande buraco no lugar.
Além disso, ainda de acordo
com a Obras, a quantidade de
minas de água no subsolo também colabora para a piora das
condições dos equipamentos.
ATERRAR
Por ora, para solucionar o
problema, a secretaria informou, por meio de nota, que
irá aterrar os buracos nos próximos dias e até sinalizou, na
tarde desta quinta-feira (28),
alguns dos que estão na quadra 25 da Nações, próximo ao
Vitória Régia, com cavaletes
e fitas zebradas. “Esse local
não é de circulação de pessoas”, alegou, em nota.
Contudo, a resolução definitiva para o problema está
distante. De acordo com a

Próximo da
Praça da Paz,
outro buraco
se formou
no canteiro
central da
avenida

Na tarde desta quinta, prefeitura sinalizou alguns dos pontos

Risco: buraco coberto por grama na quadra 25 parece desnível
Obras, para isso, seria necessário substituir todo o sistema
de galerias de águas pluviais

da avenida. Não há, até o
momento, qualquer previsão
para que a obra seja feita.

Dia C distribuirá 300 cestas básicas no Jd. Manchester
Evento do Unisagrado
será neste sábado e
contará com diversas
outras ações sociais

O

Unisagrado
realiza
neste sábado (30), no
Jardim Manchester, a
Campanha Dia do Coração –
Dia C. Nesta edição, além da

entrega de cestas básicas, roupas, calçados e demais utensílios domésticos, haverá um
café da manhã para as famílias do bairro e diversas ações
sociais promovidas pelos cursos da instituição.
O evento ocorrerá das 9h
às 12h e serão entregues aproximadamente 300 cestas básicas e 200 peças, entre roupas
e calçados, aos moradores.

As cestas foram montadas
com alimentos não-perecíveis doados pelos estudantes,
professores e colaboradores
do Unisagrado, empresas e
comunidade no geral, durante
campanha entre 14 de março
e 27 de abril. Os vestuários e
demais itens domésticos, novos e usados em bom estado,
também foram arrecadados
nesse mesmo período.

Fora a distribuição dos
mantimentos, o Unisagrado,
por meio da Pastoral Universitária, docentes, colaboradores e cursos de graduação,
promoverá uma manhã com
atividades solidárias, visando
proporcionar um momento de
lazer, acolhimento e integração entre os presentes.
Haverá atividades recreativas para crianças, brinque-

dos infláveis e orientações
sobre saúde bucal, nutrição,
postura, saúde mental, mercado de trabalho e abertura de
MEIs, entre outros serviços.
SERVIÇO
O Dia do Coração – Dia C
ocorre neste sábado (30), das
9h às 12h, no cruzamento das
ruas Josué das Neves e Félix
Guisard, Jardim Manchester.

