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Foram garantidos 
quase R$ 3 mi para 
unidades no M. Dota 
e na Granja Cecília 

Problema crônico na 
educação de Bauru, 
o déficit de vagas em 

escolas de ensino infantil 
será aliviado pelos recursos 
que foram garantidos pelo 
Estado para a construção 
de duas creches na cidade. 
Ao todo, foram autorizados 
quase R$ 3 milhões para a 
viabilização de uma unida-
de no Núcleo Mary Dota e 
outra na Granja Cecília, que 
atenderão, juntas, aproxi-
madamente 320 crianças.

O repasse virá da Funda-
ção para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE), após 
tratativas que contaram com 
a intermediação do depu-
tado estadual Pedro Tobias 
(PSDB). Segundo o presi-
dente da FDE, João Cury 
Neto, a escola do Mary Dota, 
orçada em R$ 1,7 mil, será 
integralmente custeada pelo 
Estado, e a unidade da Gran-
ja Cecília, construída com 
contrapartida municipal.

“Nos dois casos, a prefei-
tura cederá o terreno. Mas, 
na Granja Cecília, haverá 
uma parceria, em que o Esta-
do entra com R$ 1,2 milhão 
e município, com os R$ 800 
mil restantes”, adianta.

Conforme Cury Neto, a 
liberação oficial do recurso, 
contudo, só ocorrerá quan-
do o município apresentar 
os projetos de construção. A 
expectativa é de que os dese-
nhos da obras, adequados aos 
terrenos disponibilizados, fi-

TISA MORAES

Pedro Tobias intermediou as 
tratativas para os repasses

Malavolta Jr.

Governo do Estado 
autoriza duas novas 
creches para Bauru

quem prontos em 30 dias.
O deputado Pedro Tobias 

destaca que a iniciativa inte-
gra o Programa Creche Esco-
la do governo do Estado, que 
vem proporcionando a cons-
trução de diversas unidades 
em todo o território paulista. 
“É um programa essencial 
para ajudar os municípios 
que não têm recursos pró-
prios para ampliar o número 
de vagas para as crianças. E 
as escolas contam com in-
fraestrutura adequada e equi-
pada para desenvolver ensino 
de qualidade, como berçá-
rios, fraldários, lactários, re-
feitórios, salas de aula e até 
brinquedoteca”, enumera.

FILA ZERO
Em Bauru, o dinhei-

ro para a creche no Mary 
Dota, assim como de outras 
três unidades, já havia sido 
garantido pelo Estado em 
anos passados, mas acabou 
não sendo aproveitado pela 
administração municipal 
anterior. “O governo mu-
nicipal, na gestão anterior, 
não aproveitou esse dinheiro 
repassado para as creches e, 
por isso, acabou perdendo”, 
aponta Tobias.

Agora, segundo o prefeito 
Clodoaldo Gazzetta, o pro-
jeto da escola do Mary Dota 
precisará ser refeito.

“Estes ajustes já estão 
sendo realizados pela Seplan 

(Secretaria Municipal de Pla-
nejamento) e iremos contra-
tar a elaboração do projeto da 
Granja Cecília, que não exis-
tia, para abrir o processo lici-
tatório até setembro”, aponta.

Com a garantia da verba 
estadual, ele acredita que 
conseguirá zerar a fila de 
alunos aguardando vaga na 
educação infantil do muni-
cípio, compromisso assumi-
do pelo município por meio 
de um Termo de Ajustamen-
to de Conduta (TAC) junto 
ao Ministério Público. Hoje, 
a prefeitura calcula que o 
déficit na educação infantil 
seja de 1.140 vagas.

Além das duas escolas, 
outras três devem ser cons-
truídas com recursos fede-
rais, via Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), no bairro 
Tangarás, Núcleo Fortunato 
Rocha Lima e Jardim Ivone. 
Há, ainda, duas unidades na 
Quinta Ranieri e no Parque 
Roosevelt, cujas obras fo-
ram abandonadas pela cons-
trutora contratada para exe-
cutar o serviço.

“Estamos rescindindo o 
contrato, multando a empresa 
e abrindo processo licitatório 
novo. Ambas as obras, tam-
bém viabilizadas com recur-
sos federais, estão bem adian-
tadas e devem ser concluídas 
em breve”, revela.

REFORMA NA ESCOLA
Além das novas creches, 

o deputado Pedro Tobias 
também anunciou que o go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria da Educação, 
liberou R$ 257 mil para 
obras de reforma no prédio 
da E.E. Antonio Guedes de 
Azevedo, localizada no Jar-
dim Pagani, em Bauru.

Gazzetta espera zerar a fila  
de crianças esperando vagas

Malavolta Jr.

João Cury Neto explica que 
prefeitura doará os terrenos

Douglas Reis

320
São as crianças que, 
juntas, as duas novas 
creches irão atender

Startup Day ocorre neste sábado

Bauru é uma das 80 cida-
des de todo Brasil que 
vai receber o Sebrae 

Startup Day neste sábado (20). 
Por aqui, a ação será realizada 
das 9h às 12h, no Escritório 
Regional do Sebrae-SP. As 
inscrições são gratuitas.

A programação começa 
com a palestra “Startup legal: 
como montar, blindar e ala-
vancar o seu negócio”, de José 
Antonio Milagre, da Legalte-
ch. Em seguida é a vez da dis-
cussão sobre “MotivAÇÃO: 
Sucesso e fracasso no em-

preendedorismo”, com João 
Paulo Marinelli, da Easy Way. 
Depois é a vez de Anderson 
Arcenio, da Digital Labs, falar 
sobre “Startup: O que é e como 
começar”. Os três palestrantes 
participarão de um painel com 
empresários convidados e me-
diação do Sebrae-SP.

“Tanto quem já está em-
preendendo quanto quem 
tem interesse no assunto 
pode participar do Startup 
Day. O evento vai proporcio-
nar esse networking extre-
mamente importante”, desta-

ca o consultor do Sebrae-SP 
Clemilton Bassetto.

O Sebrae Startup Day 
será realizado em 27 Esta-
dos, em mais de 80 cidades 
com a participação de 100 
parceiros envolvidos, 150 
painelistas nacionais, 200 
painelistas regionais com 
600 horas de conteúdo e 
mais de 20 mil pessoas.

O Sebrae fica na Duque 
de Caxias, 16-82, Vila Cardia. 
Inscrições: https://www.sym-
pla.com.br/sebrae-startup-day-
--bauru__144215. 

Jardim Botânico realiza curso 
sobre minhocário doméstico

O Jardim Botânico Muni-
cipal de Bauru realiza 
neste sábado, dia 20, 

das 9h às 12h, o “Minhocur-
so”, curso voltado para as pes-
soas interessadas em aprender 
a construir um minhocário ca-
seiro a partir da reutilização de 
materiais e lixo doméstico. 

As vagas são limitadas e 
as inscrições devem ser rea-
lizadas até amanhã, das 9h às 
12h e das 13h30 às 16h, di-

retamente no Botânico, com 
o pagamento de taxa de R$ 
5,00 para custear o kit mi-
nhocário e o manual.

O curso será ministrado 
por Fernanda Ribeiro de 
Franco, bióloga formada 
na USC, que trabalhou du-
rante 12 anos no Instituto 
Ambiental Vidágua. Mi-
nhocário é uma forma fácil 
e simples de realizar a com-
postagem do lixo orgânico, 

reduzindo, desta forma, a 
quantidade de lixo encami-
nhado aos aterros. A em-
presa Praça Brasil Salgados 
apoia o curso com a doação 
de materiais para a confec-
ção dos minhocários.

O Jardim Botânico fica 
na rodovia Comandante João 
Ribeiro de Barro, quilômetro 
232, com entrada pelo esta-
cionamento do Zoo. Outras 
informações: (14) 3281-3358.


