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O 5.º Festival 
Comunidade Lúdica 
está marcado para o 
próximo dia 2

Brincadeiras didáticas 
da cultura africana 
serão utilizadas para 

integrar pais, filhos e a popu-
lação em geral durante o 5.º 
Festival Comunidade Lúdi-
ca, que está marcado para o 
próximo dia 2 de julho, das 
8h às 12h, no Centro Social 
Urbano (CSU) do Jardim 
Bela Vista, em Bauru. A ini-
ciativa é uma realização dos 
estudantes do 2.º ano de edu-
cação física da Unesp.

O aluno Yacco Volpato 

CINTHIA MILANEZ

O festival do ano passado também ocorreu no Centro Social Urbano do Jardim Bela Vista

Divulgação

Unesp usará cultura  
da África para integrar 
pais, filhos e comunidade

Munhoz explica que o festi-
val ocorre anualmente e pro-
põe levar lazer às comunida-
des carentes do município.

“Quando se fala em brin-
cadeiras, muita gente pensa 
que é algo voltado para as 
crianças. Os participantes 
passam a conhecer novas 
pessoas e a desenvolver ati-
vidades diferentes da sua 

realidade”, argumenta.
A ideia surgiu da inicia-

tiva de duas professoras da 
Unesp, uma de atividade 
rítmica e outra de jogos e 
atividades de lazer. A ex-
pectativa é de que aproxi-
madamente 300 pessoas, 
dos mais diversos bairros da 
cidade, participem do festi-
val, totalmente gratuito.

COMISSÕES DE ALUNOS
Nele, os 80 estudantes do 

2.º ano de educação física 
serão divididos em comis-
sões. Cada uma delas ficará 
responsável pelo desenvol-
vimento de uma atividade, 
sempre supervisionadas pe-
los professores.

“Sabemos que o lazer 
é extremamente precário 
nos bairros mais carentes 

PÚBLICO
A expectativa é de que 
aproximadamente 300 

pessoas, dos mais 
diversos bairros da 

cidade, participem do 
festival, que é gratuito

e queremos sair da univer-
sidade rumo a esses locais. 
Desta vez, levaremos a 
cultura africana, mas cada 
ano traz um tema diferen-
te”, observa.

SERVIÇO
O 5.º Festival Comuni-

dade Lúdica está marcado 
para o próximo dia 2, das 
8h às 12h, no CSU, situado 
na rua Rui Barbosa, 17-51, 
no Jardim Bela Vista, em 
Bauru. O evento será total-
mente gratuito.

Besouro-gigante chama atenção em empresa

O colorido furta-cor e 
cintilante de um be-
souro chamou a aten-

ção de funcionários de uma 
empresa localizada na rua 
Marcondes Salgado, na ma-
nhã de ontem, na Vila Cardia, 
em Bauru. Com cerca de sete 
centímetros de comprimento, 
o animal foi encontrado pelos 
trabalhadores no jardim do 
estabelecimento, onde per-
maneceu o restante do dia.

Conhecida como besou-
ro-joia-gigante ou mãe-de-
sol, a espécie recebe o nome 
científico de Euchroma gi-
gantea. Apesar de não ser 
comum avistá-la no meio 
urbano, estudos apontam 
que ela possui alta capaci-
dade de reprodução.

“Dependendo de posi-
ção em que a gente olha, o 
besouro muda de cor. Real-
mente, é um bicho muito 
bonito. Nunca tinha visto 
nada parecido e acredito que 
algum criador ou estudioso 
possa ter deixado escapar”, 
cogitou o prestador de servi-
ços Eliseu Avante, que che-
gou a compartilhar fotos em 
redes sociais na tentativa de 
encontrar explicações para 
a presença de um inseto tão 
diferente em Bauru.

A hipótese levantada por 
ele, contudo, é descartada por 

TISA MORAES

Colorido e cintilante, 
o artrópode, 
na verdade, é 
considerado praga

especialistas. Na verdade, 
conforme explica a bióloga 
Maricê Thereza Correa Do-
mingues Heubel apesar da 
beleza, o besouro-joia-gigan-
te é tido como uma praga.

“Ele pode causar a que-
da das árvores da família 

Bombacaceae e representar 
perigo ao patrimônio públi-
co e privado, comprometen-
do a segurança do cidadão”, 
explica ela, que é professo-
ra da Universidade do Sa-
grado Coração (USC). Isso 
porque as larvas do artrópo-

de se alimentam das raízes 
e da parte interna do tron-
co deste tipo de árvores, 
deixando-as ocas. Com a 
estrutura comprometida, as 
plantas ficam sem sustenta-
ção e podem cair facilmente 
pela ação dos ventos.

Besouro-joia-gigante foi encontrado por funcionários no jardim de uma empresa da Vila Cardia

Fotos: Samantha Ciuffa

Com cerca de sete centímetros, a espécie recebe o nome científico de Euchroma gigantea

DAE suspende abastecimento de água para 2 
condomínios por causa de queima da bomba

O abastecimento de 
água para os condo-
mínios Villaggio 3 e 

Problema afetou 
Villaggio 3 e Spazio 
Verde; reparos 
devem ocorrer hoje 

Spazio Verde está suspenso 
desde as 11h de ontem por 
causa da queima da bomba 
do Poço Profundo do Vil-
laggio 3, que abastece os 
dois condomínios localiza-
dos na zona sul da cidade. 

Técnicos do DAE ini-
ciam o processo de troca 
do equipamento neste sá-

bado, a partir das 7h, ser-
viço que, segundo as pre-
visões da autarquia, deverá 
ser concluído no final da 
tarde, quando o abasteci-
mento voltará ao normal. 

Enquanto isso, o DAE 
solicita aos moradores da 
região afetada que use água 
com economia.

Alerta
DAE pede que os 

moradores usem água 
com economia


