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Coleta de lixo será antecipada para 6h
Medida passa a valer a partir de 1 de dezembro; Emdurb destaca que os dias e bairros já definidos não serão alterados

Atualmente, a coleta orgânica da manhã é feita a partir das 7h

Douglas Reis/JC Imagens

A partir do dia 1 de de-
zembro, a coleta de lixo 
orgânico do período da 

manhã passará a ser feita a 

partir das 6h, e não mais 7h, 
como é atualmente. De acordo 
com a Emdurb, o novo horário 
valerá para todos os dias, ou 
seja, de segunda a sábado. 

“Importante informar que 
não haverá mudança nos dias 
da coleta e nem nos bairros 
já definidos, apenas será an-
tecipado das 7h para as 6h”, 
destaca, por meio de nota, a 
empresa municipal.

A mudança, ainda de acor-

do com a Emdurb, será feita 
em atendimento a uma so-
licitação dos coletores, que 
manifestaram interesse em 
antecipar o início das ativida-
des devido ao desgaste físico 
sofrido em virtude do calor 
excessivo das temperaturas 
registradas em Bauru.

O munícipe que tiver qual-
quer dúvida sobre a mudança 
poderá entrar em contato pelo 
telefone (14) 3233-9087. 

FORTE CALOR
Antecipação, segundo 

a Emdurb, é um pedido 
dos próprios coletores

Aulão Gabarita Enem está com as inscrições abertas

No dia 12 de dezembro, a 
partir das 9h30, o Uni-
sagrado realiza a tercei-

ra edição do Aulão Gabarita 
Enem, aula aberta de preparação 
para o exame. Online via You-
tube live do Unisagrado e com 
mais de sete horas de conteúdos, 
professores revisarão os temas 
mais presentes no Enem e como 

eles são cobrados na prova. 
A ação, que já está com ins-

crições abertas, é direcionada a 
jovens e adultos que, priorita-
riamente, concluíram ou estão 
cursando o último ano do ensino 
médio, interessados em ingressar 
na educação superior e focados 
na preparação para o Enem. 

Com foco no exame a ser rea-

lizado em janeiro de 2021, serão 
trabalhadas também as habili-
dades e competências relativas 
às áreas que compõem a prova. 
Na programação da megarrevi-
são, constam os conteúdos de 
História, Atualidades, Física, 
Química, Matemática, Biologia, 

Redação, Língua Portuguesa, 
Literatura e orientações gerais. 

Ao final de cada conteúdo, 
os estudantes que estiverem 
participando ao vivo recebe-
rão material extra composto 
pela resolução de exercícios 
que mais estão presentes na 

prova do Enem.
As inscrições são gratuitas 

e estão abertas pelo link ht-
tps://eventos.unisagrado.edu.
br/aulao-gabarita-enem. Mais 
informações pelo telefone (14) 
2107-7030 ou e-mail central-
deeventos@unisagrado.edu.br. 

Precisa dar a destinação correta ao  seu resíduo 
Comercial/Industrial de acordo com a lei?

A Geo Vision é o braço da Estre Ambiental que oferece todas as soluções
para gerenciamento de resíduos comercial/industrial para empresas em Bauru e região.

Para nós, o lixo é apenas o início de um processo que proporciona uma série de  
oportunidades desde a geração de empregos até a criação de inovações tecnológicas.

Além de realizar a coleta e destinação correta do resíduo comercial/industrial, nós damos 
todo o apoio  necessário para organizar o plano de manejo destes resíduos da sua empresa 
para a regularização  junto à Semma, garantindo toda a segurança para o seu negócio,

Evite notificações e multas!

Entre contato com a Estre e fale com quem realmente entende do assunto!

14 99638.4156 14 3265-9090


