
6  BAURU, sábado, 22 de outubro de 2022

GERAL

Festa da Ciência tem de carros 
elétricos até ‘martelo do Thor’

Alexandre Rodrigues com réplica do martelo Mjolnir, do Thor
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Carros de corrida elé-

tricos, simuladores de 

voo, mecânicas indus-

triais, máquinas de prensar 

e até mesmo uma réplica do 

Mjolnir - o martelo do Thor 

- feito em impressora 3D. 

Quem passou, nesta sex-

ta-feira (21), pelo Recinto 

Mello Moraes, pôde conferir 

de perto todas essas inova-

ções e muito mais na Festa 

da Ciência e Tecnologia. 

Totalmente gratuito, o 

evento, que contou com mais 

de 1 mil estudantes da rede 

municipal, encerrou a 3.ª 

edição da Semana Munici-

pal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação de Bauru, que teve 

início na segunda-feira (17).

INTERESSE
O objetivo da festa é 

fomentar a produção e o 

interesse de conteúdos de 

ciência e tecnologia, com 

projetos de diversas áreas, 

destaca Ariel Barca, diretor 

de divisão da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômi-

co, Turismo e Renda (Se-

decon), pasta que promove 

o evento juntamente com a 

Educação, com apoio da Se-

cretaria de Cultura.

IMPRESSORAS 3D
Alexandre Rodrigues, re-

cém-formado em Sistemas de 

Informação pela Instituição 

Toledo de Ensino (ITE), mos-

trou as impressoras 3D a várias 

crianças e jovens. Inclusive, 

estava com uma réplica do 

BRUNO FREITAS

Evento gratuito 
atraiu mais de 1 mil 
alunos ontem, no 
Recinto Mello Moraes

OBJETIVO

É fomentar o interesse 
por conteúdos de 

ciência e tecnologia

RÁPIDAS

 NREGIÃO LESTE

Manutenção em poço 
deixa bairros ‘na seca’

Equipe da Divisão de 
Eletromecânica do DAE 
realizou, nesta sexta-feira 
(21), manutenção emer-
gencial na bomba recalque 
do Poço Vargem Limpa, 
que apresentou problemas 
mecânicos na madrugada. O 
equipamento faz o bombea-
mento da produção do poço 
localizado no Jardim Country 
Club para o Reservatório 
Redentor 1. Durante o 
serviço, o fornecimento de 
água ficou suspenso aos 
bairros Parque Bauru, Dis-
trito Industrial 1, Bauru 22, 
Jardim Redentor, Carolina, 
Núcleo Geisel e Cecap. Os 
trabalhos foram concluídos à 
tarde, quando o sistema de 
distribuição foi reiniciado e a 
previsão era de que o abas-
tecimento fosse normalizado 
no período da noite.

 NCOMPRAS PÚBLICAS

Capacitação está com 
inscrições abertas

No próximo dia 27, das 19h 
às 21h, ocorre o evento 
online “Como vender para 
o poder público”, promo-
vido pelo Sebrae e Portal 
de Compras Públicas, com 
apoio da Sedecon. Durante a 
palestra, voltada a Microem-
preendedores Individuais 
(MEIs), Microempresas (MEs) 
e Empresas de Pequeno 
Porte (EPPs) de Bauru e 
região, os participantes re-
ceberão informações sobre 
as novas regras e mudanças 
para 2023; e quais são as 
vantagens, oportunidades e 
como participar de licitações 
e pregões para aumentar as 
vendas e área de atuação. 
Inscrições gratuitas: https://
inscricao.sebraesp.com.br/
produto/turma/pj/22526772. 
Mais informações pelo 
telefone (14) 3104-1710.

 NPREFEITURA

Semana do Servidor 
começa na segunda

A Escola de Gestão Pública 
Municipal (EGPM) realiza, a 
partir desta segunda-feira 
(24), a 12.ª Semana do 
Servidor, em comemoração 
ao Dia do Servidor Público 
(28). O tema desta edição é 
“Cultivar conhecimentos e 
compartilhar inovações para 
colher um futuro melhor”. 
A programação, que vai 
até quinta (27), conta com 
palestras, apresentações 
artísticas e muito mais. Ins-
crições: https://sites.bauru.
sp.gov.br/escoladegoverno/.

Ariel Barca, da Sedecon, fala sobre o objetivo da Festa da Ciência

Crianças se divertiram com os microscópios e com os demais projetos apresentados no evento 
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Mjolnir, martelo do Thor - deus 

nórdico que se popularizou 

como um super-herói -, feito 

em uma dessas impressoras.

Ele explica que esses 

equipamentos são capazes de 

confeccionar peças artísticas 

e de decoração, mas também 

itens de uso diário, como pró-

teses e materiais para serem 

utilizados no ensino dentro 

de sala de aula, a exemplo de 

peças de motores.

VÁRIAS INSTITUIÇÕES
A Festa da Ciência contou 

com a presença de diversas 

universidades e instituições 

do município, como a Uni-

versidade Estadual Paulis-

ta (Unesp), Faculdades In-

tegradas de Bauru (FIB), 

Anhanguera, Faculdade de 

Tecnologia (Fatec), Cen-

tro Universitário de Bauru 

(Ceub), Unisagrado, Uniesp, 

Etec, Sest/Senat, Senai Sorri, 

Apae, entre outras. 

Houve, ainda, atividades 

da Divisão de Bibliotecas, 

Pinacoteca, Departamento 

do Patrimônio Histórico e 

Secretaria de Educação.

Vias terão interdições na manhã de domingo

A Emdurb informa que, 

neste domingo (23), das 

7h às 13h, equipes reali-

zarão pintura de faixas de pe-

destres na rua Bernardino de 

Campos com as ruas Wences-

lau Braz e Nilo Peçanha.

Também será feita pin-

tura de faixas tracejadas na 

avenida Duque de Caxias, do 

quarteirão 13 ao 30.

A Emdurb pede atenção aos 

motoristas, pois ocorrerão in-

terdições nas vias próximas aos 

referidos locais. Em caso de chu-

vas, os serviços serão suspensos.

Sugestões, solicitações e 

reclamações podem ser en-

viadas para o e-mail ouvido-

ria@bauru.sp.gov.br.


