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RÁPIDAS
 NPRIMEIROS PASSOS

Inscrições para curso 
terminam nesta quinta

Termina hoje o prazo de 
inscrições para o tercei-
ro módulo do Primeiros 
Passos. O programa, que 
foi elaborado pela Sedecon, 
traz temas atuais com foco 
na gestão da qualidade e 
inovação ligadas à atividade 
empreendedora. O terceiro 
encontro, que discutirá o 
planejamento e a gestão 
financeira, será realizado 
nesta sexta, das 14h às 16h, 
na Fatec. A capacitação 
possui seis módulos com 50 
vagas disponíveis em cada 
um. As inscrições podem 
ser realizadas através do 
telefone da Sedecon ou 
presencialmente. O cur-
so oferece certificado. O 
Primeiros Passos promove 
a capacitação completa de 
micro e pequenos empreen-
dedores. A Sedecon fica na 
rua Virgílio de Malta, 17-6. 
Telefone: (14) 3227-7819. 

 NPESQUISA

FOB/USP seleciona 
mulheres voluntárias 

A FOB/USP está selecio-
nando mulheres saudáveis, 
voluntárias, acima de 35 
anos, para uma pesquisa. A 
seleção será realizada em 
dois períodos: de agora até 
12 de junho e de 1 de agos-
to a 30 de outubro. A pessoa 
interessada não pode estar 
com diabetes ou pressão 
alta descontroladas, não 
pode ter distúrbios endócri-
nos que não estejam contro-
lados (como hipotiroidismo), 
nem tumores ou neuropatias 
e também não pode estar 
sentindo dores constantes 
na região da face na cabeça 
com muita frequência. Por 
meio de questionários, a 
pesquisadora Flávia Soares, 
da disciplina de fisiologia da 
FOB, responsável pelo es-
tudo, avaliará as voluntárias 
em dois grupos com testes 
de dor, fatores genéticos 
relacionados à dor, grau 
de depressão e ansiedade 
e qualidade do sono de 
cada pessoa. As mulheres 
interessadas em participar 
devem entrar em contato 
no e-mail flaviafcsoares@
usp.br ou pelo WhatsApp 
(38) 9908-3031.

 NPRATOS VARIADOS

Hoje é o último dia da 
mostra gastronômica

Hoje é o último dia da Mos-
tra Gastronômica da USC. 
Toda a comunidade está 
convidada para provar os 
variados pratos oferecidos 
por mais de 10 estabele-
cimentos de Bauru, além 
de propostas culinárias 
desenvolvidas pelos 
estudantes do curso de 
Gastronomia. O evento será 
realizado das 19h às 22h, 
no piso térreo do bloco K. 
A entrada é gratuita. Em 
sua 12.ª edição, a mostra 
traz o tema “Gastronomia 
internacional: a cozinha e 
suas fusões”. Além dos es-
tandes, hoje, os estudantes 
da USC poderão participar 
de um workshop com o rei 
da cutelaria, das 14h às 
17h. A USC fica na rua Irmã 
Arminda, 10-50, Jardim 
Brasil. O telefone para con-
tato é o (14) 2107-7030.

Secretaria de Saúde confirma 
mais 522 novos casos de dengue
Somente neste ano, Bauru já conta com 19.993 registros oficiais da doença; número de vítimas fatais segue em 21 

Ontem, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, por 
meio do Departamento 

de Saúde Coletiva, recebeu 
a confirmação de mais 522 
casos autóctones de dengue. 
Com isso, a pior epidemia 
da história de Bauru já conta 
com 19.993 registros oficiais 
da doença somente em 2019.

A leva de casos divulga-
da ontem é uma das meno-
res, sendo que, em quase a 
totalidade dos outros balan-
ços semanais, o volume de 
novos registros oficiais pas-
sava de 1 mil. Mesmo assim, 

a Secretaria de Saúde desta-
ca que as confirmações desta 
quarta-feira tiveram início 
de sintomas entre 1 de janei-
ro e 13 de abril, abrangendo, 
ainda, o período de maior 
transmissão da doença.

Mesmo com indícios e 
tendência de queda, o nú-
mero total de casos assusta. 
Para se ter ideia da intensi-
dade desta epidemia, 2019 
já tem mais que o dobro de 
registros oficiais de 2015, 
período com recorde an-
terior de casos da doença. 
Naquele ano, foram con-
tabilizadas 8.482 pessoas 
com dengue.

MORTES
O novo balanço divulga-

do ontem não traz nenhuma 
nova confirmação de mortes 
por conta da dengue. Assim, 
Bauru segue com 21 vítimas 
fatais oficializadas neste 
ano, que já é disparado o 
mais letal da história.

A cidade, inclusive, tem 
o mesmo número de mortes 
por dengue de todo o Distrito 
Federal (DF), conforme o JC 
noticiou na semana passada e 
que se confirma por boletim 
epidemiológico emitido pela 
Secretaria de Saúde do DF 
nesta última segunda-feira.

A Secretaria de Saúde 

de Bauru informa ainda 
que mais óbitos suspeitos 
aguardam a análise do Ins-
tituto Adolfo Luz, contudo, 
há várias semanas, a pasta 
municipal parou de espe-
cificar quantos casos fatais 
seguem em apuração. 

Antes de 2019, os anos que 
haviam registrado mortes pela 
doença foram 2011 (seis óbi-
tos), 2013 (dois), 2015 (seis) 
e 2016 (um). Assim, todos os 
anos somados mataram 15 pes-
soas, ou seja, seis vítimas fatais 
a menos do que em 2019.

AÇÕES E CAMPANHAS
O poder público tem atua-

do em diferentes frentes para 
tentar conter a epidemia de 
dengue, com mutirões de lim-
peza (que já retiraram dezenas 
de toneladas de materiais que 
poderiam acumular água), vi-
sitas a casas e também multas, 
além de diversas outras ações.

Mesmo assim, a participa-
ção da população é fundamen-
tal no combate ao mosquito. 
Inclusive, uma das campa-
nhas é a “10 minutos contra 
o Aedes”. Desenvolvida pelo 
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz), baseia-se em uma 
ronda semanal de 10 minu-
tos observando vários pontos 
(confira no quadro abaixo).

VITOR OSHIRO

A Prefeitura Municipal de Bauru prossegue com o recape da rua Joaquim 
Marques de Figueiredo, no Distrito Industrial, durante esta semana. A empresa 
responsável pelo serviço é a OCPAV Pavimentação e Obra Eirelle EPP e está fazendo 
o recape entre os quarteirões 4 ao 9. A verba para a realização da benfeitoria de 
nove ruas foi obtida pelo prefeito Clodoaldo Gazzetta junto ao governador estadual, 
em um valor total de R$ 4 milhões, com contrapartida da prefeitura. No total, serão 
realizados 100.673,32 metros quadrados de recape. Ainda faltam receber o serviço 
as vias: avenida Elias Miguel Maluf, quadras 9 e 10, Vila Industrial/Dutra; e avenida 
Nações Unidas, quadras 52 a 58, Núcleo Geisel.

Divulgação

RECAPE -

Moussa Tobias recebe 
visita do Daesp hoje

Hoje, a partir das 9h30, 
equipes do Depar-
tamento Aeroviário 

do Estado de São Paulo 
(Daesp) farão uma visita 
técnica no Moussa Tobias, 
o Bauru/Arealva, como 
parte do processo para de-
sestatizar 21 aeroportos. 
Executivos e técnicos da 
IOS Partners – consultoria 
internacional contratada 
para realizar os estudos da 
desestatização - também 
participam da atividade.

Na visita, serão feitas 
inspeções da estrutura físi-
ca, sistemas, procedimen-
tos e espaço aéreo. 

Além disso, serão anali-
sadas também as vocações 

Ação faz parte do 
cronograma de 
desestatização de 
21 aeroportos

da cidade, com informações 
sobre o perfil da população 
e o potencial econômico e 
turístico da região.

ACOMPANHANDO
Os vereadores Mané 

Losila (PDT), presidente 
da Comissão de Transpor-
tes da Câmara Municipal 
de Bauru, e Sandro Busso-
la (PDT) foram comunica-
dos pelo órgão a respeito 
da visita técnica.

 “A gente vem fazendo 
agendas no Daesp há algum 
tempo e a importância da 
concessão do Moussa To-
bias sempre foi colocada 
como um fator preponde-
rante para viabilizar inves-
timentos e garantir a plena 
exploração do potencial do 
aeroporto, seja para o trans-
porte de cargas ou de pas-
sageiros. Acredito ser um 
passo importante”, avalia 
Mané Losila.


