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RÁPIDAS

 NUNIMED

Arrecadação de 
armações termina hoje

Termina hoje a Campanha 
de Arrecadação de Armação 
de Óculos promovida pela 
Associação Mulher Unimed 
(AMU) - entidade ligada à 
cooperativa médica e que 
promove ações sociais. O 
objetivo é conseguir o maior 
número possível de unidades 
à Sociedade Beneficente Dr. 
Eneas de Carvalho Aguiar, 
que favorece os usuários 
necessitados do Lauro de 
Souza Lima. Os interessa-
dos em colaborar podem 
levar as doações à sede da 
Unimed (rua Gustavo Maciel, 
11-30, Centro). “As arma-
ções podem ser de qualquer 
tamanho, cor ou material. 
Elas só precisam estar em 
bom estado”, destaca Helena 
Miyoko Sato Shigemura 
Iutaka, presidente da AMU. 
Informações: (14) 3235-3326

 NHOSPITAL ESTADUAL

Evento amanhã ensina 
massagem cardíaca

Amanhã, das 8h às 12h, o 
Hospital Estadual de Bauru 
(HEB), unidade sob gestão da 
Famesp, irá sediar um treina-
mento aberto de ressuscita-
ção cardiopulmonar (massa-
gem cardíaca) no auditório 
Sírius. O evento é voltado 
aos profissionais de saúde e 
ao público em geral. Com o 
tema central “Nós cuidamos 
do seu coração”, a ação é 
organizada pela Sociedade 
de Cardiologia do Estado de 
São Paulo (Socesp), regional 
Bauru, em parceria com 
a Famesp. A iniciativa faz 
alusão ao Dia Mundial do 
Coração, celebrado em 29 de 
setembro. O treinamento é 
gratuito e as inscrições serão 
feitas na hora. O Hospital 
Estadual fica na avenida 
Luiz Edmundo Carrijo Coube, 
1-100, Geisel, em Bauru. A 
entrada é pela portaria B.

 NFUNDAÇÃO CASA

Secretário de Justiça 
visita Bauru nesta 6.ª

O secretário estadual da Jus-
tiça e de Defesa da Cidadania 
e presidente da Fundação 
Casa, Márcio Fernando Elias 
Rosa, visita hoje, às 14h, 
os Casas Bauru e Nelson 
Mandela, os dois centros 
socioeducativos mantidos 
pela instituição na cidade. O 
foco é conversar com os fun-
cionários, observando como 
está o trabalho de execução 
da medida socioeducativa de 
internação e o programa de 
internação provisória. A visita 
começará pelo Casa Bauru.

 NPALESTRA GRATUITA

Nutricionista abordará 
higiene e segurança

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Renda (Sedecon) 
realiza no dia 17 de outubro, 
às 14h, no auditório da pre-
feitura, palestra sobre higiene 
e segurança com a nutricio-
nista da Secretaria da Saúde, 
Ana Paula Nardo Silva. Será 
o 9.º Módulo do programa 
Primeiros Passos, realizado 
pela Sedecon, a pequenos 
empreendedores. São 50 va-
gas e os interessados devem 
se inscrever até 16 de outu-
bro diretamente na Sedecon 
(rua Virgílio Malta, 17-06) ou 
pelo telefone 3227-7819. A 
palestra é gratuita.

Prefeitura inicia projeto para 
recuperar Bacia do Batalha
Atividades estão previstas no projeto selecionado pelo Programa Produtor de Água (PPA) da Agência Nacional de Águas (ANA)

O prefeito Gazzetta, Gabriel Motta (da Sagra) e Eric Fabris (do DAE) visitaram a obra nesta quarta

Priscila Medeiros/Divulgação

A prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abasteci-

mento (Sagra) e com o apoio 
das secretarias de Obras, do 
Meio Ambiente (Semma) e 
de Administrações Regionais 
(Sear), deu início às atividades 
previstas no projeto de recupe-
ração do Rio Batalha, selecio-
nado no Programa Produtor de 
Água (PPA) da Agência Na-
cional de Águas (ANA).

Anteontem, o prefeito Clo-
doaldo Gazzetta, juntamente 
com o presidente do DAE, 
Eric Fabris; o secretário de 
Agricultura e Abastecimento, 
Chico Maia; os engenheiros da 
Sagra, Otaviano Alves Pereira 
e Gabriel Guimarães Motta, 
responsáveis técnicos pelo 
projeto; além dos técnicos da 
Companhia de Desenvolvi-
mento Agrícola do Estado de 
São Paulo (Codasp), Francis-
co de Oliveira e Luiz Carlos 
Araújo, visitaram a obra.

A Codasp foi contratada 
para a execução da primeira 
fase do projeto, a qual con-
siste no terraceamento de 
três glebas, duas em Pirati-
ninga e uma em Bauru (to-
talizando 40 hectares), além 
da confecção de 35 caixas 

de contenção, com o objeti-
vo de promover o controle 
das águas pluviais, evitando 
erosões e assoreamento dos 
afluentes do Batalha. Busca-
se a infiltração e o reabaste-
cimento do lençol freático.

A companhia também rea-
lizará a manutenção de 4,37 
quilômetros da estrada rural 
Bauru-Piratininga, criando 
dispositivos de drenagem e o 
disciplinamento das águas plu-
viais, evitando a perda do solo 
e o assoreamento. O valor total 
da contratação para essa fase 
foi de R$ 217.837,90 pela mo-
dalidade dispensa de licitação.

O projeto prevê ainda ou-
tras etapas que consistem no 
cercamento (10 quilômetros de 
cerca do tipo Paraguaia) e re-
composição florestal das Áreas 
de Preservação Permanente 
(APPs) de nascentes e córre-
gos, com o plantio de 25.186 
mudas de espécies nativas ar-
bóreas, distribuídas em nove 
propriedades rurais da bacia. 

“Todas essas ações são 
práticas de manejo e conser-
vação do solo que visam a 
proteção dos afluentes do Rio 
Batalha para garantir a ofer-
ta hídrica na lagoa de capta-
ção”, explica Gabriel Motta.

O Programa Produtor de Água é 
uma iniciativa da ANA, que tem 

como objetivo financiar práticas em 
municípios abastecidos por manan-
ciais, promovendo neles um arranjo 
financeiro para o pagamento por ser-
viços ambientais como incentivo aos 
produtores rurais.
Nesse edital, Bauru foi contempla-
da com R$ 700.000,00, por meio de 
convênio de repasse através da Cai-

xa Econômica Federal (CEF), com 
contrapartida de R$ 100.000,00 para 
implantação das ações.
O Programa Conservador de Águas na 
Bacia do Rio Batalha busca uma coo-
peração entre os municípios de Bauru, 
Agudos e Piratininga.
Para cadastro e mais detalhes, os interes-
sados podem acessar o link do programa 
no município: http://www.bauru.sp.gov.
br/sagra/conservadordasaguas.aspx.

O programa


