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A Vivo informa que devido furto na rede de cabo  metálico da operadora, alguns 
telefones fixos da localidade de TIBIRIÇA, tiveram seu funcionamento prejudicado no 
dia 02/06/2017 das 14h19 às 12h57 do dia 04/06/2017. Assim que houve a ocorrência 
a empresa enviou equipes especializadas ao local que recuperaram o lance de cabo 
danificado.

Comunicado

Gazzetta anuncia ônibus elétricos 
para início de operação neste ano
Comunicado ocorre na abertura oficial da 18.ª Semana Integrada do Meio Ambiente; inclusão de duas unidades na frota será no 2.º semestre

Gazzetta, vereador Fábio Manfrinato, Mayra Fernandes (Semma) e professor Rodnei Kozlowiski 

Divulgação

O prefeito Clodoaldo 
Gazzetta anunciou 
que, a partir do se-

gundo semestre, o siste-

ma de transporte público 
de Bauru passará a contar 
com dois ônibus elétri-
cos. A comunicação foi 
feita durante a cerimônia 
oficial de abertura da 18.ª 

MARCELE TONELLI
Semana Integrada do Meio 
Ambiente de Bauru (Si-
mab), ocorrida na noite de 
anteontem, na Universi-
dade do Sagrado Coração 
(USC), em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente (5 de junho) 
(leia mais abaixo).

Com a medida, o pre-
feito visa garantir a entrada 
do município na rota das 
cidades brasileiras que bus-
cam a sustentabilidade no 
transporte.

Os dois ônibus anun-
ciados, contudo, ainda não 
foram comprados, mas, se-
gundo Gazzetta, a tratativa 
está em andamento e eles 
serão movidos a energia 
elétrica, por meio de uma 
bateria de ferro-lítio, inova-
ção tecnológica que garante 
motores mais silenciosos, 
sem emissão de poluentes.

Ainda não há definições 
sobre quais linhas seriam 
operadas com este tipo de 
veículo. No projeto-piloto, 
consta que nas próprias ga-
ragens das empresas funcio-
nariam as subestações para 
carregamento das baterias.

E A TARIFA? 
O projeto, segundo Clo-

doaldo Gazzetta, partiu de 
um pedido feito, em janeiro, 
pela prefeitura junto às duas 
empresas de ônibus que 
operam no transporte públi-
co da cidade.

O investimento, con-
tudo, não está previsto no 
contrato de licitação fir-
mado entre poder público 
e as concessionárias. Mas, 
segundo o prefeito, houve 
um entendimento, há duas 
semanas, e a iniciativa deve 
ser colocada em prática sem 
impacto na tarifa.

As atividades da Simab tiveram início anteontem 
e seguem até domingo. A abertura aconteceu na 

noite de segunda-feira com a participação do prefeito 
Clodoaldo Gazzetta e da secretária de Meio Ambiente, 
Mayra Fernandes. Além dos ônibus elétricos, o prefeito 
anunciou outras duas novas ações: a recuperação dos 
córregos do município e uma parceria público-privada, 
para o tratamento do lixo.
Ontem, a Simab contou com o lançamento da Campa-
nha Junho Mais Laranja, com visitas à Aciflora, teatro e 
roda de conversa, palestras e encontro educativo.
O tema que está sendo trabalhado pela Simab este ano 
é “Quanto vale a Biodiversidade?”. A Simab é voltada 
às instituições públicas, privadas, ONGs e à sociedade 
civil, com o objetivo de realizar um intercâmbio de 
conhecimentos e experiências, com atividades de Edu-
cação Ambiental para todas as faixas-etárias. Durante 
essa semana, eventos abertos ao público e fechados 
ocorrerão em vários locais de Bauru. 

SERVIÇO
A programação completa do evento pode ser acessada no 
site www.jcnet.com.br e no hotsite.bauru.sp.gov.br/simab

Temas e calendárioSimab continua hoje 
em diferentes locais

A programação da Simab 
tem sequência hoje. Entre os 
eventos abertos que devem 
ocorrer hoje está uma pales-
tra às 19h, no Senai, e que 
abordará os principais pon-
tos da Lei Federal 12.305, 2 
de agosto de 2010, que ins-
tituiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 

A conversa também tra-
tará sobre os Planos Muni-
cipais de Resíduos Sólidos; 

Educação Ambiental; Coo-
perativas de Trabalho; Cole-
ta Seletiva e Compostagem. 

Ainda hoje também ha-
verá circuito da biodiver-
sidade na Universidade do 
Sagrado Coração; mesa re-
donda e palestras sobre es-
tudos de biodiversidade na 
Unesp; caminhada da bio-
diversidade no Iprespa; e 
outras palestras na FIB e no 
auditório dos Correios.

“Realmente, não é algo 
que estava previsto no con-
trato de licitação, mas ocor-
rerá sem custo algum para 
o município e sem impac-
to na tarifa. As empresas 
entenderam a importância 
deste projeto para a cida-
de. E é algo que funciona-
rá como um portfólio para 
eles. O ônibus elétrico não 
será uma doação, será um 
investimento da própria 
empresa”, afirma Gazzetta.

Ele também descartou a 
possibilidade de compen-
sação do valor dos investi-
mentos no reajuste da tarifa, 
programado para este mês.

“O que as empresas pe-
dem é um reajuste anual de 
preço, que é natural, de cor-
reção da inflação”, salienta 
Gazzetta. “Não será pos-
sível compensar o investi-
mento dos ônibus na tarifa, 
isso não pode”, garante.

No projeto enviado às 
concessionárias do trans-
porte público, a prefeitura 
exemplifica como modelo 
Campinas, que tem em  fro-
ta cerca dez ônibus elétri-
cos, de fabricação de uma 
empresa chinesa, instalada 
naquele município.

BENEFÍCIOS
Segundo o JC apurou, 

um ônibus elétrico custa-
ria em média R$ 1 milhão, 
quase o dobro do preço do 
circular convencional, mo-
vido a combustível e que é 
comercializado a um preço 
médio de R$ 400 mil.

“É mais caro, mas a vida 
útil do ônibus elétrico é o 
dobro. Esses ônibus andam 
cerca de 300 quilômetros 
com a bateria. Daria para 
circular o dia todo e ser 
recarregado, tranquilamen-
te, em uma subestação na 
própria garagem, durante 
a noite”, pontua o prefeito.

Militante de causas 
ambientais por mais duas 
décadas, Gazzetta também 
garante que já estão com-
provadas as vantagens des-
te tipo de transporte para o 
meio ambiente.

“Eles reduzem de ma-
neira significativa ou eli-
minam ruídos e a emissão 
de gases poluentes, o que 
é essencial não só para o 
meio ambiente, mas tam-
bém para a saúde”, indica.

A prefeitura aponta 
ainda que estudos fei-
tos no Brasil indicaram 

que a quantidade de resí-
duos lançados pelo tráfe-
go excessivo de veículos 
tem afetado a qualidade 
do ar, consequentemente 
prejudicando a saúde da 
população e aumentan-
do os índices de doenças 
respiratórias, como asma, 
bronquite, pneumonias, 
rinite, que levam a um 
acréscimo médio de 25% 
no índice de atendimento 
pela saúde.

“Vamos trabalhar para 
que Bauru, cada vez mais, 
encontre alternativas que 
garantam mais qualidade 
de vida à população e essa 
iniciativa será uma semen-
te do trabalho na área de 
mobilidade e transporte”, 
discursa Gazzetta.

CONTEXTO
Os dois ônibus 

anunciados ainda não 
foram comprados, 

mas, segundo 
Gazzetta, a tratativa 
está em andamento 

e tem previsão para o 
segundo semestre

FOCO
Prefeito afirma que 

objetivo maior é 
agir para melhorar 

qualidade de vida da 
população, inclusive 

em mobilidade 


