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RÁPIDAS
 NBAURU E BOTUCATU

ITEGames 2018 
recebe inscrições

Nos próximos dois finais de 
semana, ocorre o ITEGames. 
O evento será realizado no 
dia 22 de setembro, em 
Botucatu, e no dia 29, em 
Bauru. A organização pede 
que as inscrições sejam 
feitas até um dia antes para 
a realização dos sorteios em 
itegames.ite.edu.br. Haverá 
campeonatos de League 
of Legends – LOL, Fifa 18 
e Street Fighter V, além de 
atrações culturais. Segundo 
o professor Rodrigo Escobar, 
um dos organizadores do 
evento, a ITE conta com 
a parceria da PowerCon, 
que trará cosplay, kpop e 
salas temáticas de anime. 
“Também teremos a par-
ticipação da Next Eventos, 
que disponibilizará jogos de 
cartas e tabuleiros. Contare-
mos também com oficina de 
Cards Pokemon”, enumera. 
Haverá, ainda, praça de 
alimentação, exposições 
e apresentações culturais 
dança e animes. “Este é um 
evento para toda a família, 
já que estão programadas 
atividades a todas as idades. 
Em Botucatu, ainda haverá 
AirSoft, com apresentação 
de situações de reféns, 
feita pela equipe Alcatéia”, 
acrescenta Escobar. Mais 
informações pelo e-mail 
itegames@ite.edu.br e pelo 
telefone (14) 2107-5071.

 NVEÍCULOS INSERVÍVEIS

Prefeitura realiza 
leilão inédito

A Prefeitura de Bauru, por 
meio das secretarias de 
Administração e Obras, abriu 
um leilão eletrônico inédito 
de veículos e máquinas 
inservíveis. Ao todo, estarão 
disponíveis 53 veículos e 
três máquinas através de 
um leiloeiro público oficial, 
seguindo modelo adotado 
pelo Detran/SP. Para David 
Françoso, secretário de Ad-
ministração, esta ação vem 
ao encontro à busca pela 
transparência e eficiência na 
condução de processos ne-
cessários na gestão pública. 
“Não há custo financeiro ao 
município, uma vez que o 
leiloeiro público oficial se en-
carregará de todas as etapas 
do leilão e será remunerado 
pelo arrematante”, destaca 
David. O leilão segue aberto 
até as 11h do dia 29 de se-
tembro. Para participar, basta 
acessar o endereço https://
www.satoleiloes.com.br/
leilao/index/leilao_id/2150.

 NNESTE DOMINGO

Clube dos Servidores 
promove caminhada

Neste domingo (23), ocorre 
a Caminhada da Primavera, 
promovida pela Associação 
dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Bauru. Em sua 
19.ª edição, o evento terá a 
saída do Clube do Servidor 
(rua Nelson Mortari, 14-15, 
final da av. Comendador 
José da Silva Martha, Jd. 
Ferraz), a partir das 8h. Os 
participantes seguirão até a 
ETA, com retorno ao clube. 
Também está na progra-
mação do dia, a partir das 
13h, música ao vivo com 
Edsantos. O público-alvo 
são os servidores públi-
cos municipais de Bauru, 
principalmente os associa-
dos, e seus familiares. Mais 
informações: 3236-2650.

Port. de Despostos/SP

 Time do coração:

Os resultados são obtidos pelo site da Caixa 
Econômica Federal. A publicação atualizada 
das extrações depende do horário dos sor-
teios em relação ao fechamento da edição.

Site oficial: www. caixa.gov.br 
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Simulado Fuvestão é sábado e inscrições seguem abertas

Vestibulandos e treineiros 
podem testar seus co-
nhecimentos no Fuves-

tão do Preve Objetivo neste 
final de semana. As inscrições 
seguem abertas até sexta-fei-
ra, às 23h59, pelo site http://
www.grupopreve.com.br. A 
prova terá 90 testes de múlti-
pla escolha (padrão 1.ª fase da 
Fuvest, Unesp e Unicamp) e 
ocorrerá neste sábado, às 13h, 
nas unidades da escola.

MARCUS LIBORIO

Interessados podem 
se inscrever até 
sexta para a prova 
do Preve Objetivo

O simulado é aberto tanto 
para escolas públicas quanto 
privadas, para estudantes cur-
sando o 3.ª ano ou egressos 
do Ensino Médio que ainda 
não tenham cursado o Ensino 
Superior. Na categoria trei-
neiro, para alunos da 1.ª e 2.ª 
séries do Ensino Médio.

“É uma oportunidade que 
os estudantes de Bauru e re-
gião têm para se familiarizar 
com o ‘clima’ dos vestibulares 
e também se autoavaliar, iden-
tificando o que ainda preci-
sam melhorar antes do início 
dos processos seletivos, em 
novembro. Em 20 dias, quem 
realizou o simulado poderá 
acessar um gráfico estatístico 
que mostrará o desempenho 
geral do aluno no simulado”, 

frisa Marco Antonio Vianna 
Rossetto, diretor de marke-
ting do Grupo Preve.

No dia da prova, o es-
tudante deverá chegar na 
unidade uma hora antes do 
exame e estar de posse de 
sua carteira de identidade 
original e da ficha de ins-
crição, sendo desclassifi-
cado caso não apresente os 
referidos documentos.

Segundo a organização, 
os simulados reproduzem 
todas as exigências das 
provas reais: a organização 
rígida e minuciosa, a inscri-
ção formal, a identificação 
rigorosa, a inflexibilidade 
dos horários, a postura em 
sala e questões com o mes-
mo nível de dificuldade.

Marco Antonio Rossetto explica sobre a dinâmica do Fuvestão 

Divulgação 

SERVIÇO
Para participar do Fuves-

tão, basta fazer a inscrição, 
totalmente gratuita, pelo 
site http://www.grupopreve.
com.br. O estudante pode es-
colher em qual escola pres-

tará a prova: Preve Objetivo 
(rua Bandeirantes, 3-32 ou 
rua Cussy Júnior, 4-55, no 
Centro) e Objetivo Estoril 
(rua 13 de Maio, 22-55, Jar-
dim Estoril). Informações: 
4009-8830 ou 99151-3361.

Município estuda indenizar quem 
ceder área para preservar Batalha
Intuito é manter convênio com a Agência Nacional das Águas, que repassou R$ 700 mil para recuperar entorno do manancial

A Sagra já concluiu a recuperação de 4,5 km da Estrada Velha, que liga Bauru a Piratininga

Malavolta Jr.

Com o intuito de manter o 
convênio com a Agên-
cia Nacional das Águas 

(ANA), a Prefeitura de Bauru 
estuda indenizar os proprietá-
rios rurais que cederem par-
te das suas terras para a re-
cuperação da região do Rio 
Batalha. O órgão já repassou 
R$ 700 mil para que o muni-
cípio desse início ao projeto.

Segundo o chefe da Se-
ção de Recursos Naturais 
da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento (Sagra), 
Gabriel Guimarães Motta, a 
pasta deve implantar o cha-
mado Pagamento de Servi-
ços Ambientais (PSA) para 
manter tal convênio, que 
serviu para a recuperação 
de estradas rurais, além de 
práticas de manutenção do 

CINTHIA MILANEZ

manancial, como forma de 
prevenir o seu assoreamento.

Na última sexta-feira, Ga-
briel se reuniu com o prefeito 
Gazzetta, bem como os titula-
res da Sagra, Levi Momesso, 
da Semma, Sidnei Rodrigues, 
e do DAE, Eric Fabris. O gru-
po conversou, justamente, so-
bre a criação do PSA.

De acordo com o chefe 
da Seção de Recursos Na-
turais da Sagra, a ANA não 
estabeleceu prazos, mas o 
município decidiu se ante-
cipar. “Precisamos fazer um 

arranjo financeiro para pagar 
estes proprietários de terras, 
através do Fundo Municipal 
do Meio Ambiente, do DAE 
ou de parcerias com empre-
sas privadas”, acrescenta.

Caso contrário, a prefeitu-
ra fica sujeita a perder o con-
vênio com o órgão. Além dis-
so, a indenização deverá ser 
paga por hectare, anualmente. 
O contrato terá duração de três 
anos, podendo ser prorrogado.

APORTE FINANCEIRO
A Sagra participou de um 

edital emitido pela ANA em 
2014, com o propósito de ca-
dastrar propostas para o mane-
jo e a recuperação de áreas de 
mananciais de abastecimento.

Como o Rio Batalha forne-
ce água para 38% da popula-
ção de Bauru, a pasta optou por 
enviar um projeto de recupe-
ração de estradas rurais, além 
de práticas de manutenção do 
manancial, como forma de 
prevenir o seu assoreamento.

Gabriel afirma que a Sa-
gra já concluiu a recuperação 
de 4,5 quilômetros da Estrada 

Velha, que liga Bauru a Pirati-
ninga. A ação teve início logo 
depois que a ANA repassou a 
primeira parte da verba, em 
setembro do ano passado.

Além disso, a pasta realizou 
40 hectares de terraceamento 
na mesma região. “Este proce-
dimento consiste em fazer cur-
vas de nível, responsáveis pela 
infiltração da água da chuva no 
solo, fato que evita que a terra 
atinja as partes mais baixas e, 
principalmente, o rio”, explica.

A Sagra também implan-
tou 10 mil metros de cerca em 
sete propriedades particulares, 
próximas à nascente do Rio 
Batalha, entre Agudos e Pira-
tininga. Agora, resta concluir 
o reflorestamento destas áreas 
cercadas. “Tivemos um perío-
do seco, mas pretendemos re-
tornar ainda em setembro”.

Mesmo com todas estas 
ações, ainda sobraram R$ 
200 mil e a Sagra pretende 
fazer, ainda, um aditamento 
dos contratos, com o propósi-
to de recuperar mais 1,5 qui-
lômetro da estrada rural que 
corta o Rio Batalha, em Pira-
tininga, e terracear uma área 
que contribui para a expansão 
de uma erosão, em Agudos.

Prefeitura discute Lei do Cerrado com o governo estadual

O prefeito Clodoaldo Gaz-
zetta e a secretária Mu-
nicipal de Desenvolvi-

mento Econômico, Turismo e 
Renda (Sedecon), Aline Fogo-
lin, participaram ontem de reu-
nião com o secretário estadual 
do Meio Ambiente, Eduardo 
Trani, e sua equipe técnica 
para discutir a Lei do Cerrado.

“O encontro foi produti-
vo e estamos esperançosos 
de que tudo possa caminhar 

adequadamente para que ha-
ver o desenvolvimento que 
Bauru precisa, e, ao mesmo 
tempo, a proteção integral de 
áreas de Cerrado, um bioma 
que representa um dos mais 
ameaçados do Brasil”, co-
mentou Gazzetta. 

Já está tramitando, na As-
sembleia Legislativa, uma 
proposta de regulamentação 
da Lei do Cerrado em áreas 
urbanas consolidadas. Tam-

Reunião contou com a 
presença de várias 

autoridades e também de 
empresários de Bauru

Divulgação
bém participaram da reunião 
o deputado Estadual Celso 
Nascimento; o representante 
do Ciesp Diretoria Bauru, Ri-
cardo Coube; o representante 
da Tilibra, Ricardo Carrijo; e 
empresários de Bauru.

PELO CONVÊNIO
A Sagra deve implantar 
o chamado Pagamento 
de Serviços Ambientais
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