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POLÍTICA

Os resultados são obtidos pelo site da Caixa 
Econômica Federal. A publicação atualizada 

das extrações depende do horário 
dos sorteios em relação 

ao fechamento da edição.
Site oficial: www. caixa.gov.br 

QUINA

Quina  (0)             R$ 0,00
Quadra  (82)      R$ 4.340,52
Terno  (5005)         R$ 106,93
Duque  (125191)             R$ 2,35 

4482
12 - 24 - 55 - 57 - 76

Ganhadores Prêmio

01 - 02 - 03 - 04 - 05
07 - 08 - 09 - 11 - 14
17 - 18 - 20 - 24 - 25

Ganhadores Prêmio
15 acertos    (3)       R$ 606.249,54
14 acertos    (448)       R$ 1.784,48
13 acertos    (18121)        R$ 20,00
12 acertos    (231295)        R$ 8,00
11 acertos    (1187773)      R$ 4,00 

LOTOFÁCIL 1560

LOTERIAS

LOTOMANIA 1797

08 - 09 - 10 - 13 - 20
24 - 25 - 36 - 38 - 40
46 - 50 - 64 - 66 - 68
85 - 88 - 89 - 91 - 98

Ganhadores Prêmio

20 acertos    (0)                  R$ 0,00
19 acertos    (2)       R$ 112.553,08
18 acertos    (117)       R$ 1.717,84
17 acertos    (938)          R$ 149,99
16 acertos    (6005)          R$ 23,42
15 acertos    (25927)          R$ 5,42
0 acertos      (1)       R$ 112.553,11 

Estudo do Batalha será por etapas
Prefeito confirma compromisso de realizar Plano de Manejo dividido em fases sobre a área de proteção que envolve o manancial em Bauru

A radiografia sobre a 
Área de Proteção Am-
biental (APA) do Bata-

lha, que integra o manancial 
e inclui as glebas em franca 
ocupação residencial ao lon-
go da rodovia Bauru-Ipaus-
su, será realizada de forma 
individualizada, com apre-
sentação por etapas dos rela-
tórios. O prefeito Clodoaldo 
Gazzetta confirmou que vai 
estabelecer essa determina-
ção por decreto, assim que 
for definida a empresa ven-
cedora da licitação. A soli-
citação de estudo fatiado do 
Plano de Manejo (PM) foi 
defendida pelo Ministério 
Público e pelos vereadores.

Na sexta-feira, a asses-
soria de imprensa do prefei-
to informou que a empresa 
melhor pontuada na licitação 
para realizar o estudo da área, 
o Plano de Manejo (PM), foi 
a STCP Engenharia e Proje-
tos, de Curitiba (PR). Con-
forme o governo, a comissão 
de licitação aguarda o prazo 
de recurso para apontar a 
vencedora da contratação. A 
STCP foi melhor classifica-
da na soma dos quesitos téc-
nicos. O valor oferecido para 
realizar o serviço é de R$ 
477 mil e o prazo é 12 meses 
para a execução do projeto.

O prefeito Clodoaldo Ga-

zzetta anunciou a fixação das 
regras para a realização do 
manejo da APA do Batalha. 
“Vou assinar um decreto com 
a regulamentação para os 
procedimentos para elabora-
ção do Plano de Manejo e a 
apresentação dos estudos in-
dividualizados”, confirmou. 
Ao final, o estudo completo 
será encaminhado para apre-
ciação do Conselho do Muni-
cípio e será objeto de discus-
são em audiência pública. 

A medida tem mais de 
uma função. Primeiro, o 
Poder  Legislativo, assim 
como conselhos da comu-
nidade, reclamaram que o 
inventário contratado para 
o PM da APA Água Parada, 
por exemplo, foi realizado 
por empresa contratada sem 
acompanhamento. Também 
não foi possível discutir o 
relatório apresentado. 

O promotor de habita-
ção e urbanismo, Henrique 
Varonez, sugeriu, em recen-
te reunião com vereadores, 
que o estudo fosse realizado 
e apresentado por etapas. A 
Promotoria salientou que, 
assim, tanto a comunidade 
quanto o Legislativo terão 
condições de conhecer o que 
está sendo feito e discutir 
apontamentos.

O Ministério Público an-

tecipou que vai acompanhar 
passo a passo o estudo. A 
APA Água Parada já con-
ta com a radiografia, mas 
como ela foi realizada sob 
o apontamento de proibição 
de ocupação (conforme a lei 
até então), a prefeitura terá 
de revisar o estudo para que 
ele possa ser aplicado. 

O Executivo pretende que 
o trabalho seja concluído em 
poucos meses. “A ideia é re-
duzir o tempo de 12 meses 
para realizar o estudo. Espero 
até fevereiro ter tudo finaliza-
do e aprovado”, mencionou 
Gazzetta. Conforme a asses-
soria de imprensa, a STCP 
tem mais de 35 anos de ati-
vidade empresarial no setor, 
com mais de 4.000 projetos 
e estudos realizados em 40 
países. A assessoria não infor-
mou o corpo técnico apresen-
tado pela empresa com me-

lhor pontuação e seus sócios, 
embora o pedido tenha sido 
feito na última quarta-feira.

O ESTUDO
O Plano de Manejo que 

vai apresentar relatório de-
talhado sobre fauna e flora 
da Área de Proteção Am-
biental trará relatórios es-
pecíficos sobre a condição 
do Rio Batalha e suas áreas 
de influência.

Por se tratar de estudo 
que envolve o manancial que 
ainda responde por 38% do 
abastecimento por água de 
superfície de Bauru, o PM é 
considerado peça fundamen-
tal para o apontamento de re-
manescentes florestais, áreas 
degradadas e possíveis ma-
nejos com ocupação susten-
tada, além de identificação 
de glebas onde não haveriam 
restrições para edificações. 

O inventário envolve 
uma região onde estão lo-
calizados em torno de 3.000 
hectares valorizados, na di-
visa com Agudos, com ocu-
pação por condomínios de 
alto padrão, a chamada ‘Ro-
dovia do Luxo’. O Plano de 
Manejo será realizado já sob 
a modificação no Plano Di-
retor (PD) aprovada no pri-
meiro semestre pela Câmara. 
A medida, pontual, incluiu o 

PASSO A PASSO
Elaboração do Plano 
de Manejo por partes 
foi uma solicitação 

do Ministério Público 
Estadual e também 

dos vereadores

primeiro passo do processo 
assumido pelo prefeito como 
“destravamento da cidade”. 
Pelo texto em vigor, é permi-
tido construção residencial 
em áreas de proteção am-
biental, condicionado ao que 
apontar o Plano de Manejo.

A partir do Plano, a admi-
nistração terá, paralelamen-

te, avançar na revisão glo-
bal do Plano Diretor, definir 
política e termo de acordo 
para preservação regional do 
Batalha (incluindo Agudos e 
Piratininga), atualizar o ca-
pítulo da zona de indústria, 
comércio e serviços, onde 
integra a APA do Batalha, 
entre outros pontos.           

Rio Batalha e a região que o circunda serão alvos do estudo que está em fase de licitação pela Prefeitura Municipal de Bauru

Nelson Gonçalves

Prefeitura realiza a 19.ª Semana da 3.ª Idade

A Prefeitura de Bauru, 
através da Secretaria do 
Bem-Estar Social (Se-

bes), em parceria com o Con-
selho Municipal da Pessoa 
Idosa (Comupi), definiu a pro-
gramação da 19.ª Semana Mu-
nicipal da 3.ª Idade. A abertura 
oficial será no dia 25, às 14h, 
no Teatro Municipal e contará 

com apresentações da Compa-
nhia Estável de Dança, Baila 
Comigo da Uati/USC e Banda 
Luiz Ornelas. 

Várias atividades e eventos 
estão programados, como gin-
canas, caminhadas, palestras, 
passeios, filmes, aferição da 
saúde, oficinas e até aula de 
zumba. A programação com-

pleta pode ser conferida no site 
www.bauru.sp.gov.br.

A Semana conta com o 
apoio da Secretaria de Cultura 
e Semel; Associação dos Apo-
sentados, Pensionistas Idosos 
de Bauru e Região; Bauru Pai-
néis - Bauru Outdoor; Centro 
Professorado Paulista; Funda-
ção Toledo; ITE; Instituto das 

Apóstolas do Sagrado Coração 
de Jesus; Programa Municipal 
de Atenção ao Idoso; Progra-
ma Revivendo; Rede de Su-
permercados Confiança; Sesi; 
Sesc; Serviços de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos 
para Idoso; Uati; USC; Vila 
Vicentina e OAB - Comissão 
da Pessoa Idosa.


