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Emdurb implanta 
proibido estacionar

A Emdurb informa que, 
a partir desta terça (3), 
implantará proibição de 
estacionamento nos se-
guintes locais: quarteirão 
4 da alameda das Tulipas, 
lado par, Vista Alegre; qua-
dra 5 da rua Saint Martin, 
lado par, Centro; quartei-
rão 2 da rua Rubens de 
Mello e Souza, lado par, 
Vila Aviação; quadra 1 da 
rua São Luiz, lado ímpar, 
Vila Cardia; quarteirão 6 
da rua Sady Amorim, lado 
ímpar, Jd. Marambá. A 
empresa municipal pede 
atenção aos motoristas à 
nova sinalização.

 NSOLIDARIEDADE

Ação estimula 
doação de sangue

A Academia de Kickboxing 
Thiago Vianna, com apoio 
da Prefeitura Municipal, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer (Semel), 
vai realizar campanha 
para doação de sangue 
na manhã do dia 14 de 
setembro, no Hemonúcleo 
do Hospital de Base de 
Bauru (rua Monsenhor 
Claro, 8-88). A ação 
contará com um coletivo 
que fará o transporte 
dos interessados, com 
saída da academia até o 
hemonúcleo. A concentra-
ção está prevista para as 
8h, na sede da academia 
(av. Octávio Mangabeira, 
4-56). A ação é aberta 
para toda a comunidade 
e aos atletas interessa-
dos em colaborar.

 NMOTOFRETE

Emdurb convoca 
para vistoria técnica

A Emdurb convoca todos 
os titulares e condutores 
auxiliares do transporte de 
motofrete para a realiza-
ção de vistoria técnica no 
veículo e renovação do 
respectivo alvará de auto-
rização para o exercício da 
atividade no ano de 2019. 
Os interessados devem 
comparecer na empresa 
municipal, no Setor de 
Fiscalização, localizado no 
Terminal Rodoviário, de 
2 a 30 de setembro, das 
8h30 às 11h30 e das 13 
às 16h, com o veículo e os 
documentos obrigatórios. 
A inércia total do titular 
no período acarretará em 
penalidades previstas em 
lei, inclusive a cassação 
da autorização.

Bomba do Batalha é religada

Lagoa de Captação do Rio Batalha conseguiu se recuperar com as chuvas do final de semana

Divulgação

As chuvas deste final de se-
mana deram um alívio aos 
bauruenses e também ao 

Rio Batalha. O nível da Lagoa 
de Captação subiu consideravel-
mente após as precipitações em 
Bauru e região. De acordo com 
a medição na tarde desta segun-
da-feira (2), a lagoa alcançou o 
nível máximo de 3,20 metros, 
60 centímetros a mais do que o 
índice registrado antes das chu-
vas. Com isso, o DAE religou a 
terceira bomba e passou a operar 
com a capacidade máxima de 
produção na Estação de Trata-
mento de Água (ETA). 

Segundo a autarquia, o vo-
lume da chuva, em especial na 
área da nascente do Rio Bata-
lha, em Agudos, contribuiu para 
elevar o nível do manancial que 
abastece cerca de 38% da po-
pulação bauruense. Para se ter 
uma ideia, de acordo com o IP-
Met, só nesses dois primeiros 
dias de setembro, choveu 21,6 
milímetros em Bauru. “Com a 

elevação do nível, será possível 
aumentar a vazão da captação e, 
consequentemente, a produção 
da ETA”, destaca o DAE.

REDUÇÃO
Conforme noticiado pelo 

JC, a autarquia havia desligado, 
desde o dia 15 de agosto, uma 
das bombas da Estação, redu-
zindo em um terço o volume de 
produção - de 550 litros por se-
gundo para pouco mais de 360.

Com isso, a população da ci-
dade já vivia uma espécie de ra-

cionamento não oficial de água. 
Agora, com a melhora do nível, 
tal estratégia foi suspensa ontem.

O DAE ressalta que, inde-
pendentemente da ausência de 
chuvas ou outros problemas en-
volvendo motores-bombas da 
Captação ou poços, bem como 
rompimentos de adutoras ou 
redes de água, sempre solicita 
aos consumidores que utilizem 
a água de maneira consciente e 
racional, sem desperdício. 

“A autarquia permanece 
à disposição dos bauruenses 

Após chuvas do fim 
de semana, Lagoa 
de Captação atingiu 
3,20 metros ontem 

60 CENTÍMETROS

Foi o tanto que a Lagoa 
de Captação subiu com 

as precipitações

24 horas através do telefone 
0800-7710195, que recebe 
ligações apenas de telefone 
fixo, ou 3235-6140 e 3235-
6179 para ligações feitas por 
celular”, conclui o DAE.

Caminhada visa conscientizar sobre suicídio

A Igreja Assembleia de 
Deus, do Jd. Ouro Ver-
de, organiza para o dia 

7 de setembro a 2.ª edição da 
Caminhada pela Vida, que 
irá percorrer bairros da Zona 
Oeste de Bauru. O objetivo é 
promover a conscientização 
das pessoas para a causa e 
ainda marcar o Dia Mundial 

RAFAEL DE PAULA

Grupo de 150 pessoas 
caminhará pela Zona 
Oeste da cidade e 
distribuirá panfletos

de Combate ao Suicídio, ce-
lebrado no dia 10 deste mês.

De acordo com o pastor 
Claudemir Vieira, o evento é 
muito importante para promo-
ver a discussão do tema suicí-
dio entre a comunidade. “Essa 
caminhada não tem um fim reli-
gioso. É exclusivamente social. 
Precisamos dar uma atenção 
muito especial para esse tema. 
Muitas pessoas, especialmente 
os jovens, são vítimas de suicí-
dio cada vez mais. A depressão 
e a desesperança são doenças 
que podem levar as pessoas a 
praticar um ato contra a vida, 
independentemente de classe 
social”, diz Claudemir.

No Brasil, de acordo com 
dados do Centro de Valoriza-
ção da Vida (CVV), cerca de 
12 mil casos de suicídio são 
registrados por ano, uma mé-
dia de 32 suicídios por dia.

TRAJETO
Cerca de 150 pessoas são 

esperadas para a caminhada. 
A saída será da quadra 7 da 
rua Rosevaldo de Abreu Ri-
beiro, no Jardim Ferraz. 

De acordo com o pas-
tor, os participantes segui-
rão pela avenida José Hen-
rique Ferraz até chegar ao 
supermercado Confiança da 
Castelo. No local, farão dis-

tribuição de folhetos e expo-
sição de faixas. A previsão é 
que, às 12h, o grupo retorne 
para a igreja. Também parti-
cipam da caminhada as igre-
jas Quadrangular e Ebenézer.

Essa caminhada 
não tem um 
fim religioso. É 
exclusivamente 
social’

Claudemir Vieira,
pastor

Via Rápida oferece cursos gratuitos na cidade

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, 
Turismo e Renda (Se-

decon) informa que o Via Rá-
pida, programa desenvolvido 
pelo governo de São Paulo, 

Programa estadual 
fará treinamentos 
para garçom, 
bartender e camareira

está oferecendo cursos gra-
tuitos em diversas áreas. 

Voltado para a qualifica-
ção profissional, os cursos 
disponibilizados para Bauru 
serão de garçom, das 8h às 
12h10; bartender, das 13h às 
17h10; e camareira, das 18h 
às 22h10. O treinamento será 
realizado em uma Unidade 
Móvel instalada no Terminal 
Rodoviário do município. 

Com duração de 20 dias 

úteis e com carga horária de 
4h10, as aulas serão ministradas 
de segunda a sexta-feira e terão 
início no dia 16 de setembro. 

Para se inscrever, é neces-
sário que o candidato tenha, no 
mínimo, 16 anos e resida no 
Estado de São Paulo. Além dis-
so, os interessados devem estar 
desempregados e precisam ser 
alfabetizados. A comprovação 
da escolaridade mínima será 
exigida para as inscrições. 

INSCRIÇÕES
As vagas são limitadas e 

as inscrições estão sendo reali-
zadas pelo governo do Estado, 
através do link http://www.via-
rapida.sp.gov.br/index.html#. 

Em caso de dúvidas, basta 
entrar em contato com a Se-
decon por meio dos telefones 
(14) 3227-7819 ou (14) 3232-
1392, ou comparecer direta-
mente na pasta, localizada na 
rua Virgílio Malta, 17-6.


