
POLÍCIA

10  BAURU, sexta-feira, 13 de setembro de 2019

  DIA DE SORTE 200

12/09/2019
10 - 12 - 13 - 17 - 21 - 23 - 27

Mês da Sorte: FEVEREIRO

  DUPLA-SENA 1985

12/09/2019
1º Sorteio

08 - 27 - 36 - 41 - 46 - 48
Ganhadores Prêmio
Sena (0) R$ 0,00
Quina (16) R$ 5.265,71
Quadra (1.066) R$ 90,32
Terno (22.513) R$ 2,13

2º Sorteio
05 - 09 - 12 - 13 - 17 - 19

Ganhadores Prêmio
Sena (0) R$ 0,00
Quina (65) R$ 1.666,51
Quadra (2.461) R$ 39,12
Terno (34.992) R$ 1,37

      QUINA 5070

12/09/2019
30 - 54 - 55 - 64 - 78

Ganhadores Prêmio
Quina (0) R$ 0,00
Quadra (54) R$ 9.640,02
Terno (5.192) R$ 150,77
Duque (142.168) R$ 3,02

Os resultados são obtidos pelo site da 
Caixa Econômica Federal. A publicação atualizada 

das extrações depende do horário dos sorteios 
em relação ao fechamento da edição.

Site oficial: loterias.caixa.gov.br

LOTERIAS

  TIMEMANIA 1381

12/09/2019
12 - 14 - 30 - 54 - 55 - 62 - 80

Ganhadores Prêmio
7 acertos (0) R$ 0,00
6 acertos (1) R$ 77.545,21
5 acertos (114) R$ 971,74
4 acertos (2.445) R$ 6,00
3 acertos (24.206) R$ 2,00
Time do Coração: UBERLÂNDIA/MG

DAE reduz captação do rio Batalha
Calor e falta de chuva causam redução de ao menos 20 centímetros da lagoa de captação; distribuição de água pode ser afetada

Falta de chuva prejudica melhora do nível da lagoa de captação

Vinicius Bomfim

A 
falta de chuva aliada ao 

calor excessivo dos últi-

mos dias provocaram a 

redução de pelo menos 20 cen-

tímetros da lagoa de captação 

do rio Batalha. Por isso, o DAE 

solicita à população da região 

abastecida pelo manancial que 

economize água e não desper-

dice. Visando à preservação do 

manancial, que abastece cerca 

de 140 mil pessoas, o DAE 

novamente passa a reduzir a 

vazão da captação em 20% 

(480 litros por segundo). Caso 

a situação persista e se prolon-

gue, será necessária a redução 

em 30% do total produzido, 

ou seja, cerca de 430 litros por 

segundo. Das três bombas que 

operam no Batalha/ETA, uma 

será desligada. Isso significa 

que os reservatórios vão demo-

rar mais tempo para atingirem 

o nível ideal e, consequente-

mente, haverá diminuição na 

distribuição de água.

A participação da população 

será fundamental para que seja 

evitado possível racionamento 

de água. Os consumidores de-

vem utilizar o líquido de manei-

ra adequada e adotar medidas 

para evitar o desperdício, como, 

por exemplo, não lavar calça-

das e carros, tomar banhos mais 

curtos e deixar a torneira fecha-

da enquanto escova os dentes 

ou faz a barba.

Consumidores que não pos-

suem caixa d’água domiciliar 

podem ficar desabastecidos por 

mais tempo. O DAE recomen-

da que cada imóvel tenha re-

servação com capacidade para 

atender as necessidades por, no 

mínimo, 24 horas.

Caminhões-pipa serão dis-

ponibilizados pela autarquia 

através do 08007710195, que 

recebe ligações apenas de te-

lefone, ou 3235-6140 e 3235-

6179 para ligações feitas por 

aparelho celular.

DESPERDÍCIO

Evite lavar a calçada 
e tomar banhos muito 

demorados

Bauru e Piratininga: córrego do Veado será desassoreado

O
s municípios de Bauru e 

Piratininga celebraram 

um convênio de cola-

boração para o desassorea-

mento do córrego do Veado, 

um importante afluente do rio 

Batalha, em reunião realizada 

no Gabinete do Palácio das 

Cerejeiras, nesta quinta-feira 

(12). O encontro reuniu os 

prefeitos Gazzetta e Sandro 

Bola, além de outros repre-

sentantes, que firmaram um 

compromisso em recuperar o 

curso d’água.

Gazzetta e Sandro 
Bola discutiram o 
assunto e assinaram 
convênio nesta quinta

O convênio firmado entre 

os municípios dispõe sobre a 

cessão de materiais, servido-

res e equipamentos para de-

sassorear a calha do córrego, 

para que água retorne a seu 

escoamento natural antes da 

chegada do período de chu-

vas. Em resumo, o desasso-

reamento evitará inundações 

e, assim, possíveis danos à re-

presa do lago artificial Novo 

Thermas e lotes próximos, 

em Piratininga, e à captação 

de água pelo DAE em Bauru.

Além de Gazzetta e San-

dro Bola, estiveram presen-

tes na assinatura do convê-

nio o vice-prefeito de Bauru, 

Toninho Gimenez, o presi-

dente do DAE, Eliseu Are-

co, o assessor de gabinete da 

O encontro entre os prefeitos Clodoaldo Gazzetta, 

de Bauru, e Sandro Bola, de Piratininga, tam-

bém teve como propósito discutir e traçar estratégias para 

reverter o fechamento da sede regional do Instituto de Pe-

sos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem), em Bauru.

A autarquia estadual executa serviços essenciais na pro-

teção ao cidadão em suas relações de consumo, verifi-

cando e fiscalizando instrumentos de medição, produtos 

pré-medidos, produtos têxteis, produtos com certificação 

compulsória e veículos transportadores de produtos peri-

gosos e de GLP fracionado. Além de Gazzetta e Sandro, 

estiveram presentes na reunião o vice-prefeito de Bauru, 

Toninho Gimenez, os diretores da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico, Rafael Rosalin e Paulo 

Tebaldi, o diretor regional da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Regional, José Eduardo Amantini, e os 

empresários Luiz Cremonezi, Marcelo Gimenez e Samer 

Guedes Misquerati. 

Ipem

CONVÊNIO

trabalho deverá ser 
realizado antes do 
período de chuvas

Prefeitura de Bauru, Irineu 

Ortoloni, o assessor do DAE 

Eduardo Sanchez, o chefe 

de gabinete da Prefeitura de 

Piratininga, Maurício Firmi-

no, o secretário municipal 

de Meio Ambiente de Pirati-

ninga, Márcio Henrique dos 

Santos, e o diretor regional 

da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Regional, 

José Eduardo Amantini.

Recicla Bauru inicia segunda 
etapa do projeto neste sábado

N
a segunda etapa do Re-

cicla Bauru, iniciativa da 

prefeitura e da Coope-

co, o projeto visitará casas na 

região do Mary Dota a fim de 

conscientizar a população sobre 

a importância da separação do 

lixo reciclado e do lixo orgâni-

co. Durante um mês de coleta de 

material orgânico, realizada pela 

Coopeco, no Mary Dota, 40% 

Ação alia consciência 
ambiental ao fomento 
do trabalho de 
cooperativas

do volume recolhido era com-

posto por recicláveis. 

Para incentivar o descarte 

correto, no dia 14 de setembro os 

cooperados da Coopeco e alunos 

da Unesp percorrerão os imóveis 

do Mary Dota, Beija-Flor e No-

bugi Nagasawa para entrega de 

panfletos e sacos azuis para a co-

leta dos reciclados. E nos dias 21 

e 24 do mesmo mês, as equipes 

farão a coleta dos resíduos.

Além da questão ambiental, 

o Recicla Bauru visa aumentar a 

captação de materiais recicláveis 

Nesta quinta-feira (12), coopera-

dos e colaboradores receberam 

treinamento.

Colaboradores 
e cooperados 
recebem 
treinamento

Divulgação


