6 BAURU, sábado, 30 de abril de 2022

GERAL

Acessos da SP-225 para Mal.
Rondon ficarão fechados hoje
Intervenções ocorrerão
no trevo perto do
quilômetro 235; veja
as rotas alternativas

A

Cart interditará, neste
sábado (30), três alças
de acesso da rodovia
João Baptista Cabral Rennó (SP-225) para a Marechal
Rondon (SP-300), em Bauru.
Os serviços de fresagem e recomposição serão executados
das 7h30 às 17h no trevo localizado 40 metros à frente
do quilômetro 235. As inter-

rupções no tráfego ocorrerão
em intervalos diferentes para
garantir fluidez no eixo.
Na primeira interdição, da
alça adjacente ao dispositivo no
sentido Agudos-São Paulo, o
acesso à Rondon deverá ser feito pelas alças internas do trevo.
Já na segunda obra, para
acessar a Rondon no sentido
Agudos-Bauru, momento em
que a alça deste itinerário estará
interditada, o condutor que seguir pela pista Leste (Piratininga-Bauru) deverá utilizar o dispositivo no quilômetro 234. Por
sua vez, o motorista que estiver
na pista Oeste da João Baptis-

ta Cabral Rennó acessará a
Rondon no sentido Interior, sem
alterações, pelo dispositivo do
quilômetro 235 mais 40 metros.
A terceira intervenção será
na alça de acesso utilizada pelo
motorista que vem do sentido Jaú-Bauru pela rodovia
Comandante João Ribeiro de
Barros (SP-225) para seguir na
pista da Rondon em direção à
Capital. Nesta interdição, a alternativa ao condutor será utilizar o dispositivo no quilômetro
237 mais 500 metros da João
Baptista Cabral Rennó, sentido Bauru-Piratininga, retornar
para a pista Leste e ingressar na

SP-300 pela alça liberada.
Segundo a Cart, o local estará devidamente sinalizado para
orientação do motorista sobre a
rota alternativa. A manutenção,
alinhada à Artesp, está inserida
no cronograma do segundo ciclo de pavimento e tem o apoio
do Policiamento Rodoviário.

INTERVENÇÕES
Ocorrerão das 7h30
às 17h, porém, em
intervalos diferentes

Ana Otrente/Divulgação

A

Secretaria Municipal de
Educação, por iniciativa
do Departamento de Planejamento, Projeto e Pesquisas
Educacionais, lançou oficialmente, na manhã desta sextafeira (29), o projeto “Bauru:
Cidade Olímpica da Ciência”.
O evento foi realizado no Senai.
Conforme o JC noticiou
ontem, o objetivo principal do
programa é, por meio de parcerias com instituições de ensino
superior de Bauru, incentivar
a participação de escolas de
ensinos fundamental e médio
e colégios técnicos em olimpíadas de conhecimento, proporcionando maior interesse e
acesso à ciência em ambientes
formais de educação.
Essas unidades de ensino
serão convidadas para integrar
o “Bauru: Cidade Olímpica da
Ciência” a partir do próximo
mês até o final de 2023.

Projeto “Bauru: Cidade Olímpica da Ciência” foi lançado no Senai, na manhã desta sexta-feira
A secretária de Educação
de Bauru, Maria do Carmo
Kobayashi, ressaltou que, entre outros benefícios, o projeto
proporcionará aos estudantes
“oportunidades de incentivo e
valorização dos conhecimentos
que são apresentados, transmitidos e apoderados nas escolas”.
Já o diretor do Senai-Bauru (escola do Brasil que tem
o melhor resultado na World
Skills, a maior competição do
mundo voltada para estudantes de cursos técnicos), Ade-

mir Redondo, destacou que
esta é uma “oportunidade para
que a cidade possa se unir e
transformar a vida de muitos
jovens” por meio da educação.
Além da secretária municipal e do diretor do Senai, o
evento contou com participação
do chefe de Gabinete, Rafael
Fernandes, representando a prefeita Suéllen Rosim; do diretor
do Departamento de Planejamento, Projeto e Pesquisas
Educacionais, Fábio Schwarz
dos Santos; e do representan-

te do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, Daniel
Lavouras, que, via plataforma
digital, apoiou ao projeto.
Entre os convidados, que
lotaram o auditório, estavam
representantes do ensino superior de Bauru, da Diretoria
Regional de Ensino e de escolas de ensinos fundamental e
médio e do Sistema S.
Durante a cerimônia, alunos do Senai que se destacaram em olimpíadas do conhecimento foram homenageados.

Prefeitura iniciará Campanha do Agasalho

A

Prefeitura de Bauru, por
meio do Fundo Social
de Solidariedade, inicia,
na próxima semana, a Campanha do Agasalho 2022.
A ação visa ajudar pessoas
em vulnerabilidade social ou
em situação de rua a enfrentar
o período de inverno. A cam-

panha arrecadará cobertores
e agasalhos, novos ou usados
em bom estado de conservação, para minimizar os impactos das baixas temperaturas.
“Mais uma vez, contamos
com a solidariedade da população bauruense para amenizar o frio das famílias em con-

dições de vulnerabilidade. O
amor é mais forte que o frio”,
ressalta a presidente do Fundo, Eliane Lúcia Costa Dias.
Os locais já disponíveis
para arrecadações são: Unimed, ITE, USP, BTC, Plasútil, Paschoalotto, Unisagrado,
Sincomércio, Havan, CDL,

NNBENEFICENTE 1

Rotaract promove
bazar solidário
Neste sábado e domingo
(dias 30 e 1), o Rotaract
Club de Bauru Norte
promoverá, em parceria
com o Boulevard Shopping,
um bazar solidário. Os
clientes que passarem pelo
local encontrarão roupas
e calçados femininos,
masculinos e infantis. Todos
os produtos serão vendidos
pelo preço único de R$
5,00. O bazar será no piso
L1 do shopping, próximo à
Laser Fast. Hoje, o horário
de atendimento será das
10h às 22h. Já amanhã,
funcionará das 14h às 20h.

NNBENEFICENTE 2

Com parcerias, Bauru ampliará participação
de estudantes em olimpíadas de conhecimento
Projeto da Secretaria
Municipal de Educação
foi lançado oficialmente
nesta sexta-feira

RÁPIDAS

BR Telhas, Servimed, Instituto Mix, Acib, Assenag, Associação Comercial, Tilibra,
Ciesp e Banco do Brasil.
As empresas interessadas
em serem parceiras da campanha podem entrar em contato com o Fundo Social, pelo
telefone (14) 3235-1119.

14.ª Festa da Pizza
ocorre neste sábado
Neste sábado (30), das
12h às 16h, o Rotary Club
Aeroporto de Bauru realiza
a 14.ª Festa da Pizza, com
retirada drive-thru. A renda
será revertida, de forma
proporcional, para a Creche
Berçário São Judas Tadeu e
São Dimas, Creche Anjinhos
de Maria, Creche Berçário
Rodrigues de Abreu, Fundação Amigos de João Bidu,
Fundação Rotária e Sorri.
Para realização da festa, a
organização conta com patrocínio do Tauste. As pizzas,
de muçarela e de calabresa,
custam R$ 35,00 e podem
ser adquiridas na hora
(pagamento em dinheiro
ou Pix). O evento ocorre no
salão paroquial da Igreja São
Judas Tadeu e São Dimas,
que fica na rua Dr. Fernando
Costa, 3-74, Jardim Estoril.

NNEMPREGOS

Empresa realiza
seleção aberta hoje
Neste sábado (30), a partir
das 9h, a Paschoalotto realiza uma seleção aberta para
preenchimento de vagas na
área de operações de telesserviços e teleatendimento.
O processo seletivo será
feito de forma presencial no
People Center da empresa,
localizado na rua Laércio
Bastos Pereira, 2-75, no
Jd. Estoril 4, em Bauru. Os
interessados devem comparecer ao local munidos de
documentos pessoais e caneta. As oportunidades são
para maiores de 18 anos
com ensino fundamental
completo, bem como para
pessoas com deficiência e
aposentados que estão em
busca de uma oportunidade
no mercado de trabalho.

