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Só neste ano, 329 bocas de
lobo já foram substituídas
Na maioria dos casos,
as reposições precisam
ser feitas por conta de
furtos e vandalismo

A

Prefeitura de Bauru,
por meio da Secretaria
de Obras, realizou, só
neste ano, 329 reposições de
tampas de boca de lobo em
diversos bairros da cidade,
entre eles Jardim Vânia Maria, Núcleo Mary Dota, Distritos Industriais, Parque Vista Alegre, Jardim Bela Vista,
Vila Falcão, Altos da Cidade,
Jardim Helena, Núcleo Edson
Gasparini e Centro.
O serviço é feito pelas
divisões de Drenagem e
de Construção. Na maioria
dos casos, as substituições
ocorrem em decorrência de
furtos. As tampas dos dispositivos são vandalizadas e
as ferragens, retiradas e vendidas clandestinamente. Em
outras situações, elas são danificadas por veículos.

Isso significa um
enorme prejuízo
para a prefeitura
com material de
reposição e tempo
despendido pelos
servidores nestes
locais, quando
poderiam estar
atuando em outras
frentes de trabalho’
Etelvino Zacarias,
diretor de Obras
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“Isso significa um enorme prejuízo para a prefeitura
com material de reposição e
tempo despendido pelos servidores nestes locais, quando
poderiam estar atuando em
outras frentes de trabalho”,
enfatiza o diretor de Obras da
pasta, Etelvino Zacarias.
A prefeitura pede o apoio
da população para denunciar
qualquer ato de vandalismo
e furto de tampas de boca
de lobo, acionando a Polícia
Militar pelo 190.
LIMPEZA
Em paralelo, técnicos da
Divisão de Drenagem realizaram, desde o início deste ano,
217 serviços de limpeza e desobstrução de bocas de lobo
nos mais diversos bairros da
cidade, com destaques para
Vista Alegre, Mary Dota, Parque Jaraguá, Centro, Vila Souto, Vila Falcão, José Regino,
Pousada da Esperança 1 e 2,
Jardim Helena e Parque Bauru.
Objetos como garrafas
pet, restos de madeira e de
tecidos, vidros, animais mortos e até móveis velhos são
descartados irregularmente
nas bocas de lobo, além do
lixo deixado na rua que é levado pela enxurrada direto
para as galerias pluviais.
De acordo com o secretário de Obras, Leandro Dias
Joaquim, o objetivo do trabalho é melhorar a capacidade
de drenagem da rede de galerias e reduzir as enchentes,
especialmente em regiões de
baixadas. “Pedimos a colaboração dos munícipes no sentido de não jogar lixo, entulho
ou qualquer outro objeto em
via pública que possa ser arrastado pela enxurrada e entupir os bueiros”, ressalta.

Os criminosos danificam as tampas para furtar as ferragens

O

Unisagrado
promove, nos dias 15 e 16
de setembro, a Feira
das Profissões 2022. Nesta
edição, o evento voltará a
ser realizado de forma to-

talmente presencial no câmpus. A expectativa é receber
mais de 8 mil pessoas vindas de Bauru e de demais
cidades do Interior.
A feira é destinada aos
estudantes do ensino médio
e a todos os interessados em
ingressar no ensino superior.
Para participar do evento, os
visitantes e as escolas interessadas precisam se inscrever gratuitamente pelo link

N ADESÕES À VENDA

Paróquia promove
Tarde do Pão Caseiro
A Paróquia Santa Teresinha
do Menino Jesus realizará,
no dia 10 de setembro,
a Tarde do Pão Caseiro.
O evento será das 13h
às 17h, no Salão Paroquial, localizado na Praça
Rodrigues de Abreu, 2-55,
ao lado da rua Quinze de
Novembro, região central
de Bauru. Serão produzidos
pães caseiros tradicionais
e de calabresa. Durante
a semana, as adesões já
estão sendo vendidas em
horário comercial na secretaria paroquial e, aos finais
de semana, nas missas
paroquiais. Como a produção dos pães é caseira, a
quantidade será limitada e,
por isso, a equipe organizadora orienta os interessados para que façam logo a
reserva das adesões. Para
tirar dúvidas e saber outras formas de contribuir
com o evento, o telefone é
o (14) 3223-1207.

N SOLIDARIEDADE

Campanha arrecada
2.987 cobertores

Em 2022, foram 217 serviços de desobstrução em bocas de lobo

Feira das Profissões do Unisagrado volta a
ser 100% presencial e já recebe inscrições
Evento será realizado
em setembro e
contará com os 65
cursos da instituição

RÁPIDAS

https://unisagrado.edu.br/
feira-das-profissoes.
A programação contará
com atividades em todos os
65 cursos de graduação presenciais e a distância (EaD)
do Unisagrado e seus respectivos espaços de prática
educativa. “Com isso, os
participantes terão contato
diretamente com os espaços
físicos, docentes e estudantes. É a oportunidade ideal

para conhecer os cursos oferecidos, as profissões e as
carreiras; visitar todos os espaços do câmpus universitário; e participar do tour pelos
laboratórios, salas de aula e
locais de aprendizagem e de
convivência. Também serão
oferecidas oficinas, atividades e simulações, permitindo a vivência real do dia a
dia universitário”, conclui a
organização do evento.

O Fundo Social de Solidariedade encerrou, nesta
semana, a Campanha do
Agasalho 2022, iniciada
em maio. Neste período,
foram arrecadados 2.987
cobertores. A maior parte
já foi enviada para famílias
em situação de vulnerabilidade e entidades assistenciais de Bauru. As últimas
doações foram recebidas
nesta semana e vieram do
Poupatempo. Os funcionários da unidade conseguiram 132 peças. Entre
os demais doadores, estão
a Associação Comercial e
Industrial de Bauru (Acib),
Paschoalotto, Tauste, Maia
Advogados, Havan, Tilibra,
Up Outsourcing, Fundo
Social do Estado e AME.
Muitas dessas empresas e associações, de
acordo com a prefeitura,
realizaram arrecadações
entre seus colaboradores
e parceiros, o que permitiu
este volume de doações.
Na campanha, ainda foram
conseguidas 2.500 peças
de roupa. Por meio de
nota, o Fundo Social de
Solidariedade agradeceu
a “todas as pessoas,
empresas, associações e
entidades que colaboraram na campanha doando
cobertores ou agasalhos,
ou que funcionaram como
pontos de arrecadação”.

