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Secretaria de Obras cria equipe para 
trocar 200 tampas de bocas de lobo
Bauru possui, no mínimo, 16 mil tampas de bueiros e a prefeitura direcionou equipe específi ca para reparar duas centenas de itens até o fi nal deste ano

CINTHIA MILANEZ

Não é preciso andar mui-
to para se deparar com 
tampas de bueiros que-

bradas e cheias de lixo. Inclu-
sive, das 16 mil tampas exis-
tentes em Bauru, a Secretaria 
de Obras repara ou substitui 
cerca de 420 equipamentos 
por ano e, com o intuito de dar 
mais agilidade ao serviço, a 
pasta criou uma equipe desti-
nada só para realizar os con-
sertos. Até o fi nal deste ano, o 
município trocará 200 tampas. 
Três reeducandos e um moto-
rista da prefeitura integram 
esta “equipe especial”, que já 
começou a trabalhar.

Vale lembrar que, confor-
me o JC noticiou no sábado,  a 
Associação de Defesa da Ci-
dadania de Bauru (Adeciba) 
protocolou uma ação civil pú-
blica contra o município por 
conta de desnível em valetas, 
postos de visita e também pro-
blemas em bocas de lobo.

De acordo com o titular 
da Secretaria de Obras, Sidnei 
Rodrigues, o município rece-
be diversas reclamações de 
bocas de lobo quebradas e, na 
maioria das vezes, elas estão 

situadas em esquinas. “Os veí-
culos mais pesados, como os 
caminhões, ao fazerem uma 
curva, acabam entrando nas 
calçadas e destruindo as tam-
pas”, justifi ca. Normalmente, 
a pasta troca mais do que um 
equipamento por dia e, em 
média, 420 itens anualmente. 

Anteriormente, a Secre-
taria de Obras possuía duas 
equipes de cinco servidores 
municipais, sendo um moto-
rista e quatro ajudantes, que, 
além de cuidarem da manu-
tenção dos bueiros, faziam a 
limpeza. Agora, criou uma 
equipe específi ca para con-
sertar as tampas de bocas de 
lobo, formada por três ree-
ducandos e um motorista da 
prefeitura. “Das tampas que-
bradas, 80% são recuperadas 
e o restante tem de passar 
por substituição”, frisa.

Para fazer a limpeza dos 
locais, haverá outra equipe de 
seis reeducandos e um servi-
dor da prefeitura. Dos cinco 
funcionários municipais que 
faziam parte das equipes an-
teriores, dois se aposentaram, 
dois foram remanejados para 
reparar tubulações rompidas 
e o outro continua no grupo 
que fará a limpeza dos buei-
ros. Com os dois serviços, a 
prefeitura gastará cerca de R$ 
20 mil por mês, incluindo o 
pagamento dos trabalhadores 
e os equipamentos utilizados.

PERFIL
Em relação aos bueiros 

com mais lixo acumulado, 
eles estão concentrados na re-
gião central da cidade, já que 
o fl uxo de pessoas é maior e 
o descarte de resíduos sólidos 
acompanha esta proporção. 
Sidnei Rodrigues aponta que, 
no caso das tampas quebradas, [
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obra, alta demanda 
e orçamento 

apertado 
fi zeram com 

que a prefeitura 
contratasse 

reeducandos para 
prestar os serviços

NOVAS EQUIPES

a maioria está em rotatórias ou 
esquinas e onde há grande fl u-
xo de veículos pesados. Tanto 
que, entre as quadras 8 e 13 da 
avenida Pinheiro Machado, 
na região do Parque Santa Ed-
wirges, o JC identifi cou três 
itens depredados.

Inclusive, na esquina da 
quadra 13 da via, uma das 
tampas entrou na boca de lobo 
e já chegou a provocar um aci-
dente. Suellen Fatima Chavier 
Galvão de Moura, 30 anos, é 
caixa de um mercado, que fi ca 
quase em frente ao bueiro. Ela 
conta que, há dois meses, um 
carro fi cou preso na boca de 
lobo. “Nesta avenida, existe 
um grande fl uxo de cami-
nhões, porque há bares e um 
mercado, que são abastecidos 
pelos produtos transportados 
nos veículos”, revela.

É justamente para evitar 
acidentes como o descrito 
por Suellen que o titular da 
Secretaria de Obras resolveu 

criar uma equipe específi ca. 
“Não haverá aumento de re-
paros feitos, mas, sim, mais 
agilidade, porque não preci-
sarei parar o pessoal da lim-
peza das bocas de lobo para 
trocar ou recuperar as tam-
pas”, justifi ca. O serviço de 
limpeza de bueiros começou 
na avenida Nações Unidas. 
Já a recuperação das tampas, 
que são fabricadas na Divisão 
de  Pré-moldados da prefeitu-
ra, seguirá a ordem dos pedi-
dos feitos pela população.

SERVIÇO
Se alguém identifi car tam-

pas de bocas de lobo quebra-
das, basta fazer uma denúncia 
para a Secretaria de Obras 
através do e-mail obras@
bauru.sp.gov.br ou do tele-
fone (14) 3235-1070. Além 
disso, os denunciantes podem 
procurar o poder público mu-
nicipal pessoalmente. A sede 
da Secretaria de Obras fi ca na 

avenida Nuno de Assis, 14-
60, no Centro. O Poupatempo, 
localizado na avenida Nações 
Unidas, 4-44, na região cen-
tral, também recebe este tipo 
de denúncia.

Bocas de lobo 
destampadas 

ou com as tampas 
depredadas são 
perigosas para 
motoristas e 
pedestres. Tanto que, 
no último dia 2 de 
julho, uma auxiliar 
de limpeza de 57 
anos, moradora do 
Jardim Tangarás, 
caiu dentro de um 
bueiro destampado, 
na quadra 8 da rua 
Milton Dias de 
Carvalho, no Jardim 
Country Club, e 
foi encaminhada 
ao Pronto-Socorro 
Central (PSC) com 
ferimentos.
No mês anterior ao 
acidente da mulher, 
mais especifi camente 
no dia 10 de maio 
deste ano, um cavalo 
caiu em um bueiro 

coberto por mato, 
na quadra 1 da 
rua Santo Garcia, 
na Pousada da 
Esperança, em 
Bauru. Conforme 
o JC já noticiou, 
o Corpo de 
Bombeiros levou 
cerca de meia 
hora para retirar 
o animal do 
local. O socorro 
do cavalo foi 
solicitado por 
um homem que 

saía para trabalhar 
e se deparou com a 
situação.

Acidentes

Suellen Moura faz alerta para o perigo na Pinheiro Machado e conta que carro ficou “preso”

Alex Mita

Mateus Carneiro/Divulgação

No dia 10 de maio, um 
cavalo caiu em um bueiro 
coberto por mato, na 
Pousada da Esperança

Bauruenses estão entre fi nalistas 
em competição mundial do Google
Próxima etapa será 
desenvolver robô que 
desempenhará tarefas 
em maquete lunar

Eles têm de 10 a 12 anos, 
moram em Bauru e es-
tão entre as 30 equipes 

fi nalistas da competição 
mundial promovida pelo 
Google. Gabriela Salgado, 
Julia Amaral, Pedro Cintra 
e Sofi a Trecenti formam a 
equipe “MoonExplorers” 
(http://moonbots.org/teams). 

Os alunos são da Four C 
Bilingual Academy e estão 
representando o Brasil na 
segunda fase da competi-
ção. Apenas duas escolas 
brasileiras tiveram equipes 
selecionadas, sendo uma 
delas a Four C, que terá nes-
sa próxima etapa como con-
correntes equipes dos EUA, 
Índia, Romênia, Tailândia, 
Israel, Itália, México, Malá-
sia, Estónia e Espanha.

Ao todo, oito equipes 
da Four C participaram da 
primeira fase da compe-
tição, na qual tiveram de 
produzir uma história no 
formato de texto ou vídeo 

com o tema “o que nos ins-
pira sobre a lua?”. 

Agora, a próxima tarefa é 
desenvolver um robô capaz 
de desempenhar uma série 
de desafi os em uma maquete 
da superfície lunar. 

O capitão da equipe, o 
empresário Carlos Renato 
Trecenti, pai da aluna Sofi a, 
ressaltou o trabalho em equi-
pe realizado pelo grupo. “A 
competição ajuda a desen-
volver várias habilidades: 
planejamento, criatividade, 
interpretação de regras, bus-
ca de conhecimentos. Mas, 
na minha opinião, o desta-
que é o trabalho em equipe. 
Eles precisam ouvir uns aos 
outros, construir consenso, 
perceber o momento de lide-
rar e ser liderado. E tudo isso 

acontece de modo divertido, 
pois estão explorando temas 
apaixonantes: exploração es-
pacial e robôs”, disse.

AÇÃO
Além do robô, a equipe 

terá de fazer uma exposição 
(apresentação) ao públi-
co, mostrando que estudar 
matemática, ciências, tec-
nologia e engenharia pode 
ser divertido. Neste senti-
do, a construção do robô, o 
estudo da lua e o tema da 
exploração espacial são os 
principais temas.

O local defi nido pelos 
alunos foi o Boulevard Shop-
ping. A equipe estará com 
estande no dia 22 de agosto, 
próximo sábado, das 14h às 
18h, no hall do cinema. De-
pois da exposição, haverá 
a apresentação ao vivo via 
Skype que é uma outra etapa 
e será marcada em dias dife-
rentes para cada equipe. 

Outra ação que será reali-
zada pela equipe é a doação 
de kits de robótica para uma 
instituição que trabalhe com 
jovens. A equipe “MoonEx-
plorers” decidiu doar para o 
Projeto Colmeia. A doação 
será no dia 26 de agosto.
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Alunos farão 
exposição no 

Boulevard Shopping 
mostrando que 
estudar pode 
ser divertido

PRÓXIMO SÁBADO

Jubileu de Ouro da Apae terá 
jantar comemorativo e selo postal
Entidade celebra 50 anos 
com festa no próximo dia 
20, que deve reunir cerca 
de 300 pessoas

TISA MORAES

Será com um jantar para 
convidados e com o 
lançamento de um 

selo e um carimbo postal 
personalizado que a Asso-
ciação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Bau-
ru (Apae) irá comemorar, 
nesta semana, seus 50 anos 
de existência. A celebra-
ção será realizada no dia 
20 de agosto, às 20h, no 
buffet Mantovani.

“É uma grande alegria 
poder comemorar nosso 
Jubileu de Ouro e aguar-
damos a presença de todos 
os convidados. Tivemos 
muitas difi culdades ao lon-
go desta trajetória, mas as 
vitórias foram muito maio-
res”, afi rma a presiden-
te da Apae, Olga Bicudo 
Tognozzi, 87 anos - 38 de-
les dedicados à entidade.

Ela destaca que a co-
memoração só será pos-

sível devido à mobilização 
de parceiros. Para poder 
celebrar uma data tão es-
pecial em grande estilo, a 
associação colocou à ven-
da 50 cotas de R$ 1 mil, 
que foram adquiridas em 
menos de duas semanas 
por empresários dos mais 
diversos segmentos. 

Cerca de 60% do mon-
tante arrecadado foram des-
tinados às despesas com a 
festa e o restante será utili-
zado para a manutenção da 

própria entidade. Cada uma 
das empresas que aderiram 
à iniciativa receberam dois 
convites para o jantar. 

Também participarão da 
comemoração membros da 
diretoria da Apae e dos Cor-
reios, bem como a imprensa 
e autoridades do município. 
A expectativa é de que a con-
fraternização reúna, ao todo, 
cerca de 300 pessoas. 

Durante o jantar, a enti-
dade irá apresentar seu selo 
postal comemorativo, cuja 

estampa está sendo man-
tida em segredo pela en-
tidade e pelos Correios. 
“Iremos, ao fi nal, entregar 
um mimo exclusivo aos 
empresários patrocinado-
res, contendo o selo come-
morativo, para agradecer a 
contribuição com a Apae”, 
revela a presidente. A par-
tir do dia 21 de agosto, o 
selo passará a ser comer-
cializado em todo o terri-
tório nacional, mediante 
encomenda.

Fundada em 1965, a 
Apae começou atendendo 
18 pessoas e, hoje, possui 
cerca de 500 alunos, com 
prestação de serviços a 
quase 2 mil usuários.

Presidente da Apae, Olga 
Bicudo destaca que 
comemoração foi viabilizada 
com a ajuda de parceiros

Alex Mita


