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Prefeitura notifica
1.025 donos e começa
a limpeza de terrenos
Aplicativo completa
15 dias hoje; área total
‘dedurada’ supera 345
campos de futebol
VITOR OSHIRO

H

oje faz 15 dias que o
aplicativo
“Limpeza
Pra Valer”, desenvolvido pela Prefeitura de Bauru
para a denúncia de terrenos
sujos, entrou em funcionamento. Nesse período, foram
mais de 2,3 mil denúncias e
1.025 proprietários notificados. A empresa vencedora da
licitação, inclusive, começou
ontem a limpar os locais “de-

2,3 mil
São as denúncias
recebidas de terrenos

durados” na região central da
cidade. Para se ter uma ideia,
somando-se todos os terrenos
denunciados, chega-se a um
montante que superaria 345
campos de futebol.
A área total de locais
apontados pela população é
de 2,463 milhões de metros
quadrados. Conforme o JC
noticiou, o prefeito Clodoaldo Gazzetta decretou estado
emergência para tentar conter
a epidemia de dengue e publicou, em 31 de janeiro, edital
de notificação com 30 dias
para os proprietários de imóveis realizarem a limpeza.
Após o final do prazo, a
prefeitura ficou autorizada a
limpar os terrenos e mandar
a conta aos proprietários.
Para garantir o pagamento,
a dívida é registrada em cartório. Além disso, os donos
ficam sujeitos à multa de R$
5,00 por metro quadrado.
Para que a população
pudesse “dedurar” os locais
com mais facilidade, a prefeitura lançou um aplicativo,

que passou a funcionar no último dia 6. Em 15 dias, foram
2.384 denúncias, sendo que
1.578 pelo app, 772 por telefone e outras 34 por e-mail.
CAPINAÇÃO
Ontem, a empresa Grupo
Urban, vencedora da licitação, iniciou a capinação na
região central da cidade. A
escolha da área segue uma
ordem cronológica de denúncias, segundo informou a
prefeitura, por meio da assessoria de comunicação.
O município explica que,
assim que as denúncias chegam, elas são enviadas para a
Ouvidoria, onde é feito uma
triagem se o local é público
ou privado. Se for público,
a demanda é encaminhada
para a Secretaria Municipal
de Administrações Regionais (Sear) ou Emdurb. Caso
seja privado, vai para o setor
operacional, que encaminha a denúncia aos fiscais
para a averiguação da área
denunciada. Em seguida,

Divulgação

Um dos locais limpos ontem fica na rua Capitão Gomes Duarte, esquina com a Quintino Bocaiuva
caso o local seja, realmente,
passível de autuação, é feita
uma ordem de serviço e ela
é direcionada para a empresa
contratada fazer a limpeza.
“Esse cuidado na averiguação da denúncia é fundamental para evitar que algum
munícipe seja multado indevidamente”, explica Eduardo Borgo, titular da Sear.
“Esse trabalho, tanto da
empresa contratada pela prefeitura para limpar áreas públicas e particulares quanto
das equipes da prefeitura que
têm trabalhado diariamente na
limpeza de áreas públicas, será
fundamental para manter não
só a nossa cidade mais limpa,
como também vai contribuir
com a saúde pública de nosso
município”, conclui Gazzetta.

SERVIÇO
O app “Limpeza Pra Valer” não está disponível na
“Play Store” ou “Apple Store”. Mas o uso é simples. Basta acessar o site da prefeitura
(http://www.bauru.sp.gov.br)
ou http://app.bauru.sp.gov.br
e clicar no banner do aplicativo, na capa do portal.
Após a denúncia, o morador deve gravar as informações e anotar o número
de protocolo. Caso a pessoa
não consiga usar o aplicativo, a denúncia poder ser feita
pela Ouvidoria, no telefone
(14) 3235-1156, das 8h às
18h, de segunda-feira a sexta-feira. Outra possibilidade
é o e-mail ouvidoria@bauru.
sp.gov.br e ainda no Posto da
Prefeitura no Poupatempo.

Epidemia
de dengue
A limpeza de
terrenos é uma
das tentativas de
Bauru para conter
a pior epidemia de
dengue da história.
Os dados atualizados
anteontem mostram
que a cidade contabiliza 6.008 casos da
doença só em 2019.
O mais grave é que já
são 10 mortes confirmadas por conta da
dengue e ainda nove
em investigação.

Concurso com 5 universidades
desenvolverá design de máquinas
1.º Concurso
Polimáquinas terá a
participação da Unesp,
Unip, USC, Iesb e FIB

A

Polimáquinas lançou o
1.º Concurso Polimáquinas de Design Universitário para estudantes de
cursos de Design de Bauru,
envolvendo cinco universidades da cidade: Unesp,
Unip, USC, Iesb e FIB.
Segundo Marcos Mello,
diretor da Polimáquinas, o
objetivo principal é desenvolver um novo design para
equipamentos
fabricados
pela empresa e também contribuir na formação de jovens
talentos, aproximando-os do
mercado de trabalho e das
necessidades da indústria.
No dia 19 de março, ocorreu a apresentação na empresa para os alunos inscritos no
concurso, com a participação
dos professores Dorival Ros-

si (Unesp), Jacqueline Castro
(FIB) e Valéria Ramos Friso
(USC). No final, houve uma
visita técnica acompanhada
nas instalações da indústria.
Para a Jacqueline Castro,
da FIB, essa ação foi muito
interessante para as faculdades de Bauru. “O fato da
empresa Polimáquinas ser
uma indústria capacitada
que está há bastante tempo
no mercado significa uma
oportunidade de construção
cultural sobre um trabalho
em conjunto’, destaca.

25
Alunos das cinco
universidades de Bauru
se inscreveram e vão
desenvolver em 15 dias
o projeto em grupo

Valéria Friso, da USC,
complementa dizendo que
essa é uma iniciativa importante para integrar alunos,
universidades e indústria.
“Estamos muito no campo
conceitual e, aqui, eles terão
a chance de praticar e entender os requisitos exigidos
pelo mercado. Com certeza,
sairão com uma formação
mais completa”, explica.
No total, 25 alunos que
estão regularmente cursando
Design nas universidades de
Bauru se inscreveram e vão
desenvolver em 15 dias o
projeto em grupo, com apoio
dos professores e a mentoria
do engenheiro Gilson Barbosa, funcionário da empresa.
A apresentação dos projetos será no dia 10 de abril para
uma comissão julgadora, que
será formada por professores,
diretoria da empresa e convidados. No dia 12 de abril, haverá a divulgação do resultado
com as premiações de primeiro, segundo e terceiro lugar.

Economize com ofertas especiais para você!
Frango
Inteiro Seara
DaGranja

Suco Quinta do
Morgado Uva
Integral Tinto

Sorvete
Kibon Mousse

8,98
kg

12,95
tipos

Clube de
Vantagens

Clube de
Vantagens

10,98
1,5L

1,3L

Clube de
Vantagens

11,95

6,98

9,98

Bebida Láctea
Paulista

Óleo de
Soja Liza

EXCETO: MARY DOTA,
PEDERNEIRAS

2 ,79

1,85

tipos/170g
Salsicha
Aurora
Hot Dog

900ml

12

7,95

LIMITE POR COMPRA /
CLIENTE DE 6 UNIDADES

Arroz Tipo 1
Broto Legal

,98
5kg

kg

Molho de
Tomate
Predilecta
Tradicional
Refogado

0

Samantha Ciuffa

Acém Bovino

15 ,98

,98
sachê

pedaço
peça/kg

340g

Achocolatado em
Pó 3 Corações
Chocolatto

Café em Pó
3 Corações

7,98

5 ,98

tipos
500g

700g

Frango Inteiro

4,59

congelado
kg

Cenoura

2

,97
kg

kg

Banana Prata

2 ,97
kg

cheques para
clientes cadastrados

Gilson Barbosa, Elisabete Lavin Origuela e Marcos Mello, da Polimáquinas, orientam universitários

08/05 10/07

sem juros com juros

Refrigerante
Taubaiana

2 ,97 2 ,69

Melão Doce
Redinha/Verde

2L

Cerveja
Almada
Puro Malte

2 ,19

lata
350ml

Ofertas válidas para Bauru, somente para 21/03/2019 ou enquanto durarem os estoques.
O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: Após 6 (seis) meses de idade, continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos.

É PROIBIDA A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE IDADE.

BEBA COM MODERAÇÃO

NÃO ESQUEÇA SUA EMBALAGEM REUTILIZÁVEL

