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BAIRROS

RÁPIDAS

 NAMANHÃ

Jardim América 
recebe o projeto 

A Prefeitura de Bauru, atra-
vés da Semel, em parceria 
com a Diretoria de Ensino 
e o Programa Escola da 
Família, promove amanhã, 
das 14h às 17h, o projeto 
Lazer Para Todos no Jardim 
América, na E.E. Professor 
Luiz Braga (rua Doutor 
Fuas de Mattos Sabino, 
16-56). O evento contará 
com atividades físicas e de 
lazer, através dos brinque-
dos oferecidos pela Semel, 
entre eles cama elástica e 
brinquedos infláveis.

 NVÁRIOS PRATOS

Mostra Gastronômica 
é na próxima semana

A USC convida toda comuni-
dade a participar da Mostra 
Gastronômica e provar os 
variados pratos oferecidos 
por 13 estabelecimentos de 
Bauru, além de propostas 
culinárias desenvolvidas pe-
los estudantes do curso de 
Gastronomia. O evento será 
realizado nos dias 4, 5 e 6 
de junho, das 19h às 22h, no 
piso térreo do bloco K. A en-
trada é gratuita. Em sua 12.ª 
edição, a mostra traz o tema 
“Gastronomia internacional: 
a cozinha e suas fusões”. 
“Neste ano, vamos ressaltar 
a importância da culinária 
mundial como meio de 
expressão artística e cultural 
em diferentes regiões do 
mundo”, explica o coorde-
nador do curso de Gastro-
nomia, professor Richtier 
Gonçalves da Cruz. Além dos 
estandes, nos dias 5 e 6, os 
estudantes da USC poderão 
participar de um workshop 
com o rei da cutelaria sobre 
o manuseio de facas, das 
14h às 17h. A USC fica na 
rua Irmã Arminda, 10-50, 
Jardim Brasil. O telefo-
ne para contato é o (14) 
2107-7030.

 NMAIS VERDE

Semma faz plantio  
na rua Alfredo Maia

A Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente (Semma) 
realizou ontem o plantio de 
mudas na rua Alfredo Maia. 
Servidores dos departamen-
tos de Ações e Recursos 
Ambientais e do Zoobotânico 
plantaram 20 mudas de 
quaresmeiras roxa e rosa no 
quarteirão 1 da via, no talu-
de do Viaduto Nicola Avalone 
Júnior (Falcão-Bela Vista). 
Na próxima sexta-feira (7), 
os servidores realizarão 
plantio de mudas na Praça 
Carmelita dos Santos, na rua 
Alaska, quarteirão 11.

 NARTESANATO

Feiras de arte ocorrem 
neste fim de semana

O final de semana terá as 
tradicionais feiras de Arte e 
Artesanato em Bauru. Hoje, 
a feira estará na Praça Ana-
cleto Chaves, localizada no 
final da Duque de Caxias, 
Jardim Marambá, das 9h 
até as 17h. Já amanhã, das 
8h às 12h, a feira será no 
pátio da antiga Estação da 
Companhia Paulista, na rua 
Rio Branco 3-16, esquina 
com rua Júlio Prestes, no 
final da Feira Livre. 

CPP-1 terá atendimento de saúde e ações de cidadania

A Secretaria da Admi-
nistração Penitenciária 
(SAP) promove, de 3 a 

Mutirão ocorre de 3 
a 7 de junho e busca 
preparar para o 
retorno à sociedade

7 de junho, diversas ações de 
cidadania e saúde para os ree-
ducandos do Centro de Pro-
gressão Penitenciária 1 (CPP-
1) “Dr. Alberto Brocchieri” de 
Bauru, com objetivo de pre-
pará-los para o retorno à vida 
em liberdade. Em sua sétima 
edição na unidade, a Jornada 
de Cidadania e Empregabili-

dade vai oferecer aos presos 
atendimentos jurídicos, psico-
lógicos e médicos, como exa-
mes oftalmológicos, além de 
regularização de documentos.

O evento é uma iniciativa 
da Coordenadoria de Rein-
tegração Social e Cidadania 
(CRSC) do Estado. No mu-
tirão de serviços, os internos 

também serão submetidos a 
testes rápidos de glicemia e de 
HIV via fluido oral, e poderão 
aferir a pressão arterial.  

A Jornada inclui, ainda, pa-
lestras motivacionais, educati-
vas e de saúde. Entre os temas 
abordados, estão autoestima, 
família, sexualidade, H1N1, 
hepatites e cuidados com a 

saúde bucal. Os reeducandos 
participarão, também, de ati-
vidades religiosas e discussões 
envolvendo o mercado de tra-
balho e empreendedorismo.  

Na terça (4), às 9h30, será 
realizada a abertura oficial, 
com a presença de autoridades 
da SAP, do município e tam-
bém de parceiros do presídio.

Avó de garoto picado 2 vezes por 
escorpião: ‘Achei que morreria’
Indignados, moradores do residencial onde a criança mora, no Fortunato Rocha Lima, realizaram uma manifestação

Vanderleia Aparecida Veronese mostra a área verde e o cemitério que ficam ao lado do residencial

Samantha Ciuffa

Foi um grande susto quan-
do Pablo Afonso da Sil-
va, de 10 anos, acordou a 

avó aos gritos no apartamento 
onde moram, no Núcleo For-
tunato Rocha Lima, na manhã 
da última quinta-feira (30). Os 
berros se justificaram pelas 
duas picadas de escorpião que 
o garoto sofreu. Ele foi leva-
do para a UPA do Bela Vista 
e, posteriormente, encami-
nhado para o Hospital Es-
tadual (HE), onde chegou a 
ficar em observação na UTI 
Pediátrica. Ontem, foi para 
leito comum da pediatria, 
onde segue internado e pas-
sa bem. Além de deixar a fa-
mília em pânico, o caso ge-
rou protesto dos moradores.

“Pensei que ele fosse mor-
rer. Foi um susto. Eu cuido 
dele desde que nasceu”, co-
menta a avó do menino, Maria 
José da Silva, de 73 anos.

Ela e Pablo moram juntos 
em um apartamento do Resi-
dencial Chácara das Flores 1, 
próximo ao Cemitério Cristo 
Rei. “Ele dorme para o lado da 
janela e nosso apartamento é 
virado para aquele matagal. Do 
nada, ele começou a gritar. Eu 
pensei que fosse câimbra, mas 
ele falava que algum bicho ti-
nha picado sua perna e, depois, 
veio o vômito. Ele passou mui-
to mal”, lembra. “Fui puxando 
os lençóis para ver se caía al-
gum bicho e, quando puxei a 
cama, encontrei o escorpião. 
Guardei, ainda vivo, em um 
potinho e, depois, matamos”, 
comenta Maria José mostrado 
o animal em um pequeno reci-
piente de temperos.

O menino, que foi picado 
pelo aracnídeo na coxa direi-

ANA BEATRIZ GARCIA

ta e no joelho esquerdo, foi 
socorrido pelo síndico do re-
sidencial, que o levou para a 
UPA do Bela Vista. “Lá, ele 
tomou o soro. Depois, no hos-
pital, ele ficou em observação 
na UTI, mas, agora, está no 
quarto e está bem, está cal-
mo”, conta a avó.

INDIGNADOS
Vanderleia Aparecida Ve-

ronese, de 39 anos, mora no 
mesmo residencial que Pablo 
e a avó. Ela conta que a maio-
ria dos vizinhos já encontrou 
escorpiões em casa e teme por 
também ter filhos pequenos. 
“Esse terreno aqui do lado é 
abandonado. O cemitério está 
sempre sujo e isso tudo cha-
ma esses bichos. Tem muita 
barata, escorpião, até cobra já 
viram. No meu apartamento, 
eu nunca vi, mas os meus vi-
zinhos sempre contam. O que 
a gente sente é que estamos 

esquecidos aqui”, lamenta a 
dona de casa, que tem filhos 
de 6, 12 e 15 anos.

PROTESTO
Ainda na noite da última 

quinta-feira, moradores do Re-
sidencial Chácara das Flores e 
familiares da criança se reuni-
ram em uma manifestação. 

Com pneus em chamas, 
eles alertaram sobre a quan-
tidade de escorpiões e outros 
animais peçonhentos que exis-
tem no local e exigiram provi-
dências do poder público.

CONTROLE
O município informou, 

em nota, que a Equipe de 
Controle de Escorpiões da 
Vigilância Ambiental rea-
liza, semanalmente, visita 
aos cemitérios da cidade 
para coleta de aracnídeos. 
“A visita na casa da criança 
acidentada será o mais bre-

Suspeito de tráfico acaba baleado

Um jovem de 24 anos sus-
peito de integrar uma as-
sociação voltada para o 

tráfico de drogas em Bauru foi 
alvejado por policiais civis, 
ontem, por volta das 10h30, 
no Jardim TV, em Bauru. O 
projétil ficou alojado na região 
da bacia e o acusado passou 
por cirurgia para a retirada. 
Ele permanecia internado até 
o fechamento desta edição.

Segundo a Delegacia de In-
vestigações Gerais (DIG), que 
atua no caso, o suspeito teria 
fugido em alta velocidade da 
abordagem, que teve início no 
Jardim Godoy, e até jogado o 

MARCELE TONELLI carro em cima de um investiga-
dor. Na tentativa de interceptar 
o automóvel, um GM Astra, os 
policiais civis efetuaram dispa-
ros. O veículo só teria parado 
após chegar a um condomínio 
no Jardim TV. Lá, o acusado 
desembarcou ferido e o socor-
ro médico foi acionado.

O caso foi registrado como 
lesão corporal decorrente de 
intervenção policial. A Cor-
regedoria da Polícia Civil 
instaurou um inquérito para 
apurar a conduta. Já o inves-
tigado deve responder ainda 
por desobediência e periclita-
ção da vida, previsto pelo Có-
digo de Trânsito Brasileiro.

Segundo o delegado Cled-

son Nascimento, titular da 
DIG, a quadrilha investigada 
seria a responsável pelos 270 
quilos de maconha apreendi-
dos em 17 de maio deste ano.

Ontem, os policiais reali-
zavam diligências e cumpri-
mentos de mandados de busca 
quando visualizaram o carro 
suspeito. “Na quadra 5 da rua 
Virgílio Ramacioti, no Jardim 
Godoy, houve a tentativa de 
abordagem, mas o condutor 
acelerou bruscamente e jogou 
o veículo em direção a um in-
vestigador. E trafegou a cerca 
de 100  quilômetro por hora 
em vias do bairro, colocando 
em risco motoristas e tran-
seuntes”, afirma o delegado.

O Sindicato dos Servidores 
Municipais de Bauru (Sinserm) publicou ontem fotos de 
lixo acumulado nas calçadas das UPAs Bela Vista e do 
Mary Dota. “Lixo hospitalar de todo tipo exposto a céu 
aberto, colocando em risco a população da região”, 
disse a entidade. A Secretaria de Saúde, porém, 
rebateu que se trata de lixo orgânico, e não hospitalar. 
A Emdurb disse que faria a recolha ainda ontem.

Sinserm/Divulgação

LIXO EM UPAS -

Avó capturou o escorpião

Ana Beatriz Garcia

ve possível”, diz o texto.
Já a Emdurb afirma que 

tem trabalhado com todos 
os dispositivos existentes 
para minimizar a concen-
tração desses invertebrados 
nas regiões em que existem 
cemitérios de sua respon-
sabilidade, realizando se-
mestralmente dedetizações 
preventivas para controle de 
pragas. A última dedetiza-
ção no Cemitério Cristo Rei 
ocorreu no início deste ano.

A empresa ainda ressalta 
que o descarte irresponsável 

de resíduos residenciais, mui-
tas vezes depositados no en-
torno do cemitério, é um dos 
grandes colaboradores para o 
aumento na população de es-
corpiões. “Por isso, pedimos 
que a população não descar-
te nenhum tipo de resíduo, 
seja residencial, provenien-
te de poda ou da construção 
civil, em locais inadequa-
dos, a fim de colaborar com 
o controle de animais inde-
sejados e com a destinação 
correta dos resíduos produ-
zidos”, finaliza a nota.

Até abril deste ano, 107 pessoas foram picadas 
por escorpiões no município, sendo que cinco 

precisaram de soroterapia. Até o final de 2018, Bau-
ru contabilizou 319 casos de picadas por escorpiões, 
o maior número em onze anos.

107 vítimas só neste ano


