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RÁPIDAS
Na noite de ontem, jovem se
protegia das baixas
temperaturas na Praça Rui
Barbosa, no Centro

É bom se agasalhar! Frio deve
continuar no final de semana
Segundo o IPMet, massa de ar frio associada a sistema de alta pressão deve derrubar ainda mais as temperaturas hoje
TISA MORAES

M

ês que registra, com
frequência, as temperaturas mais baixas do
ano, junho começou, ontem,
para colocar Bauru no clima
desta tradição. Devido à chegada de uma frente fria, a cidade amanheceu gelada, com
termômetros marcando 16,2
graus. À noite, o frio aumen-

tou e chegou a 13 graus (até
o fechamento desta edição),
dando ao município a cara do
inverno, que começa oficialmente só no dia 21 de junho.
Por conta da queda na
temperatura, muitos bauruenses precisaram tirar as
blusas, agasalhos e até cachecóis dos guarda-roupas.
O sol até arriscou a dar as caras durante o dia, porém, não

amenizou muito o friozinho.
MASSA DE AR FRIO
A tendência era de que,
entre ontem e hoje, a frente
fria desse lugar a uma massa de ar frio associada a um
sistema de alta pressão, reduzindo a possibilidade de
chuvas e fazendo as temperaturas caírem ainda mais.
Segundo o Centro de

Meteorologia de Bauru (IPMet) da Unesp, a mínima,
hoje, pode chegar a 7 graus
e a máxima, a 21 graus.
No fim de semana, o
tempo deve seguir estável,
com predomínio de sol. A
previsão é de que as temperaturas sofram pequena
elevação, oscilando entre 9
a 24 graus amanhã e 14 a 27
graus no domingo.

A

ou seja, jovens nascidos no
período de 1 de janeiro a 31
de dezembro de 1999.
A unidade militar solicita que os jovens realizem o
alistamento o mais rápido
possível, evitando deixar o
processo para a última hora.

DOCUMENTAÇÃO
Os documentos necessários são certidão de nascimento, RG e CPF originais,
comprovante de residência
e foto 3x4.
O alistamento pode ser
realizado de segunda a

quinta-feira, das 9h às 15h,
e na sexta-feira, das 9h às
13h. O endereço da Junta
Militar de Bauru é rua Silvio Marchione, 2-61, ao
lado do Tiro de Guerra.
Vale destacar que o
alistamento é obrigatório.

7 graus
É a temperatura
mínima que pode ser
registrada hoje
em Bauru

QUEM?
Jovens que completam
18 anos em 2017
devem se alistar

Vereador fará Moção Lions entregam equipamentos de
de Apelo por Jucesp ponta para 2 hospitais de Bauru
Samantha Ciuffa

A iniciativa tem como
objetivo evitar um
eventual fechamento
da unidade em Bauru

O

presidente da Câmara Municipal, vereador Sandro Bussola
(PDT), recebeu, na tarde de
ontem o administrador do
Escritório Regional de Bauru da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp),
Cris Moreno, que solicitou
o apoio do Poder Legislativo ao “Projeto Continuidade”. A iniciativa tem como
objetivo evitar um eventual
fechamento da unidade da
Jucesp em Bauru e de outros
31 escritórios regionais.
Bussola comprometeu-se
a propor Moção de Apelo,
que deve ser assinada por
todos os parlamentares do
município. “Não podemos
perder uma entidade que

presta um excelente serviço,
o que passa, inclusive, pelo
fechamento de postos de trabalho”, avalia o vereador.
Cris Moreno diz que, em
Bauru, o escritório da Jucesp
emprega 22 pessoas. Juntas,
as unidades regionais do Estado totalizam mais de 500
funcionários.
NOVO SISTEMA
O administrador da unidade explica que o novo sistema, que vem sendo implantado pela Jucesp, direcionará
todos os processos para a o
escritório da sede, na Capital
do Estado, esvaziando o papel dos escritórios regionais.
Cris Moreno reconhece que
a ferramenta (denominada
VRE-2) modernizará a prestação de serviços públicos,
mas defende que o sistema
ofereça a opção para que
usuários optem pelo encaminhamento dos processos aos
escritórios regionais.

Projeto de R$ 395 mil
adquiriu aparelhos
para ultrassonografia e
prevenção ao câncer

O

s Lions Clubes de Bauru concluirão, amanhã,
o projeto “Centenário
Leonístico: Saúde da Mulher,
Uma Necessidade”. O ponto
alto será a entrega de equipamentos de última geração para
ultrassonografia na Maternidade Santa Isabel e para prevenção e diagnóstico de câncer ao
Hospital Estadual.
Conforme o JC noticiou
em fevereiro, a iniciativa foi
dos seis Lions Clubes da cidade - Centro, Estoril, Falcão,
Bela Vista, Norte e Sul - e do
Leo Clube Bauru Bela Vista,
em parceria com a Famesp,
a Associação Bauruense de
Combate ao Câncer (ABCC),
a Votorantim Cimentos e o
Bazar da Construção.

Messias Mello
coordenou o
projeto

Com isso e com subsídio
solicitado à Fundação Internacional de Lions Clubes,
os equipamentos foram obtidos. No total, o projeto soma
mais de R$ 395 mil.
O projeto foi coordenado
pelo leão Messias Mello em
conjunto com a Famesp. “O
lema do Centenário diz tudo:
onde existe necessidade, existe
Lions. Logo, constatamos que
as duas unidades de saúde precisavam dos aparelhos e nos
mobilizamos”, justifica”, disse

Wilson Nishimura
assume Sebrae Bauru
O Escritório Regional do
Sebrae-SP em Bauru está
sob nova gerência: Wilson
Nishimura. Ele é formado
em administração e tem
pós-graduação em gestão
da qualidade (UEM) e gestão de pequenos negócios
(FGV-SP). Com 19 anos
de atuação no Sebrae-SP,
também atuou em diversas
instituições de Ensino Superior. Nishimura começou
sua trajetória no Escritório
Regional de Botucatu como
analista. Atuou como gerente do Escritório Regional
de Ourinhos, assessor de
diretoria e agora assumiu
o escritório de Bauru. A
proposta do novo gerente é
dar sequência ao trabalho
de apoiar o desenvolvimento dos pequenos
negócios e contribuir para
melhoria do ambiente
empresarial, por meio da
melhoria da gestão das
empresas (MEI, ME e EPP),
incremento da educação
empreendedora e da inovação; além dos projetos
especiais em diversos
segmentos prioritários em
Bauru e região.

NNEMPREENDEDORES

‘Café com Negócios’
será neste sábado

Alistamento militar obrigatório se encerra em junho
Junta de Serviço
Militar de Bauru informa que o prazo
para o alistamento militar
se encerra no próximo dia
30 de junho. Esse prazo é
válido para o cidadão que
completa 18 anos em 2017,

NNNOVO GERENTE

Neste sábado, às 8h30h,
a Faculdade Bauru/Iesb,
em parceria com o Projeto
Nepe, realizará o “Café
com Negócios”, evento
sobre empreendedorismo e
que, nesta edição, receberá
a palestra-show do palhaço Omar Chinelo, interpretado por Filipe Flakes.
Na palestra, Omar irá falar
sobre a importância de ser
criativo ao empreender,
sobre o benefício de uma
boa gestão de equipe pra
alcançar seus objetivos e
sobre suas quatro palavras
mágicas: paixão, administração, criatividade e
sonho. As inscrições são
gratuitas, sendo necessária
só a doação de um agasalho. O evento acontecerá
no auditório da faculdade,
que fica na rua Anhanguera, 9-19, Vila das Flores.

NNTRÂNSITO

Via ganha sentido
único a partir de hoje
A Emdurb informa que,
hoje, implantará direção
única de circulação no
quarteirão 6 da rua Maria
José, sentido da rua Aviador
Gomes Ribeiro para a Padre
João. A empresa municipal
pede atenção aos motoristas à nova sinalização.

NNTIBIRIÇÁ

Depto. de Agricultura
está ‘offline’ há 10 dias
Messias, ao JC em fevereiro.
Os equipamentos são destinados a atendimento unicamente para pacientes do SUS.
As entregas ocorrem amanhã. Às 8h, a solenidade é na
Maternidade Santa Isabel, que
receberá aparelho de ultrassonografia 4D e periféricos.
Já às 9h, a cerimônia será no
Anfiteatro do Hospital Estadual/Setor de Oncologia, que
irá receber o aparelho de diagnóstico de câncer por congelamento e periféricos.

O Departamento de
Agricultura de Tibiriçá,
vinculado à Secretaria de
Agricultura e Abastecimento (Sagra), informa
que alguns serviços, como
acesso a processos, auxílio
a produtores no desenvolvimento de projetos e
e-mail, estão prejudicados
devido à unidade estar sem
conexão com a internet.
O problema já ocorre há
dez dias e a prestadora do
serviço de Internet já foi
notificada para os reparos.

