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Agência de Águas vem a Bauru 
e avalia recuperação do Batalha
Técnica da ANA, Vera Maria Costa do Nascimento veio para apresentar detalhes e autorizar o andamento do projeto

A Prefeitura Municipal, 
através das secretarias 
de Agricultura (Sagra) 

e Meio Ambiente (Semma), 
realizou reunião ontem com a 
representante da Agência Na-
cional de Águas (ANA), Vera 
Maria Costa do Nascimento. 
Ela veio para apresentar deta-
lhes e autorizar o andamento 
do projeto de Implementa-
ção de Medidas de Conser-
vação do Solo, Isolamento e 
Recomposição Florestal das 
Áreas de Preservação Perma-
nente do Rio Batalha. 

Bauru foi contemplada 
recentemente com R$ 700 
mil, através de convênio de 
repasse com a Agência Na-
cional de Águas, para aplicar 
na recuperação das Áreas 
de Preservação Permanente 
(APP), adequação de estra-

FIM DE ANO

Receita Federal
altera expediente

Em razão do recesso de 
fi nal de ano, a Delegacia 
da Receita Federal em 
Bauru informa que terá 
expediente alterado. No 
período de 21 a 23 e 28 a 
30 de dezembro, o horário 
de atendimento será das 
7h às 13h. Já nos dias 
24 e 31 de dezembro, o 
expediente do órgão será 
das 8h às 12h.

CIRCULAR

Novo itinerário: ‘Ouro
Verde - Jd. América’

Desde ontem, a linha “Jar-
dim Ouro Verde – Jardim 
América” passou a contar 
com viagens diretas entre 
o Ouro Verde e a região 
sul da cidade, através da 
avenida Comendador José 
da Silva Martha, até o 
quarteirão 19 da Nossa Se-
nhora de Fátima (próximo 
à rotatória com a Getúlio 
Vargas). O objetivo desta 
mudança é ofertar viagens 
mais rápidas aos usuários 
que buscam a região sul, 
como a avenida Nossa 
Senhora de Fátima, Praça 
Portugal, entre outros, sem 
ter que passar pela região 
central. Por enquanto, 
serão ofertadas viagens 
pela manhã e pela tarde. 
As demais viagens, via 
Centro, sofrerão alterações 
na tabela horária, para 
regularização da frequên-
cia com a linha “Campus/
CTI - Ouro Verde”.  

RÁPIDAS

das rurais, controle de ero-
sões e o refl orestamento de 
40 hectares na sub-bacia de 
contribuição do Rio Batalha, 
que abrange uma área apro-
ximada de 1.000 hectares.  

Participaram da reunião o 
prefeito Rodrigo Agostinho, 
o chefe de Gabinete, Arnal-
do Ribeiro, o secretário da 
Agricultura, Chico Maia, a 
secretária do Meio Ambien-
te, Lazara Gazzetta, o secre-
tário de Obras em exercício, 
Etelvino Zacharias, a coor-
denadora de convênios da 
prefeitura, Silvia de Deus, e 
técnicos do Departamento de 
Água e Esgoto (DAE). 

Vera Costa Nascimen-
to explicou que, atualmente, 
existem 30 projetos em an-
damento no Brasil semelhan-
tes ao de Bauru e que fazem 
parte do programa “Produtor 
de Água”, do governo federal. 
Vera é um dos cinco técnicos 
da ANA responsáveis pelo 
acompanhamento dos proje-
tos. “Fizemos uma vistoria 
técnica de campo e constata-
mos que, aqui em Bauru, as 
áreas foram muito bem esco-
lhidas, onde serão necessárias 
as adequações para instalar as 
intervenções de conservação 
de água e solo”, enfatizou. 

A Secretária da Semma, 

Lazara Gazzetta, destaca a 
importância de se poder con-
tar com um representante 
de uma autarquia federal na 
coordenação e execução das 
ações em Bauru. “Isso, além 
de dar um respaldo para o 
nosso trabalho, facilita na 
hora da prestação de contas, 
especialmente no caso dos 
recursos para este projeto, 
que vêm a fundo perdido”. 

MAIS ADESÃO
Para o titular da Sagra, 

Chico Maia, é importante 
aproveitar a presença da 
técnica da ANA para refor-
çar a necessidade de adesão 
ao projeto de organizações 
da sociedade civil, área 
ambiental, universidades, 
instituições de pesquisas e 
empresas privadas, incluin-
do os veículos de comuni-

cação. “É muito importante 
para nós que a ANA veio 
conhecer ‘in loco’ as áreas 
onde os recursos serão em-
penhados”, salientou Maia. 

Os recursos para a execu-
ção do projeto já estão em-
penhados e a assinatura de 
contrato será efetuada ainda 
este ano, segundo a coorde-
nadora de convênios da Pre-
feitura, Silvia de Deus.

Vera Costa é um dos cinco técnicos da ANA responsáveis pelo acompanhamento dos projetos
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Análise
A técnica afi rmou 

que as áreas 
selecionadas por 

Bauru foram ‘muito 
bem escolhidas’


