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REGIONAL

Governo estadual lidera R$ 5 milhões
Barra Bonita, Lençóis Paulista e Itaju serão beneficiadas com recursos do tesouro paulista para investimentos em obras nos municípios

U

m total de R$ 5,29 milhões estão sendo liberados pelo governo do
Estado para investimentos
no prolongamento de avenida, aterro sanitário e tratamento de esgoto sanitário.
O governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou ontem,
no Palácio dos Bandeirantes,
em São Paulo, dois dos três
convênios. As cidades beneficiadas são Lençóis Paulista
e Barra Bonita, mas no início
da semana também foram liberados recursos para Itaju.
De acordo com o deputado estadual Pedro Tobias

INVESTIMENTO
Em Lençóis, verba será
aplicada na instalação
de aterro sanitário e,
em Barra Bonita, no
prolongamento de
uma avenida

(PSDB), Lençóis Paulista
receberá R$ 2,4 milhões
do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos
(FID), vinculado à Secretaria da Justiça e da Cidadania
do Estado. “Esta importante
verba será aplicada na construção do aterro sanitário,
cujo projeto foi aprovado em
2016 pelos conselheiros do
FID”, afirmou Pedro Tobias.
O projeto, que já conta
com decreto de desapropriação, licenciamento ambiental e projeto básico, sairá do
papel graças aos recursos do
FID, mediante contrapartida
da prefeitura. O aterro sanitário de Lençóis Paulista
será construído em uma área
doada pelo Grupo Zilor.
Também ontem, o prefeito da Estância Turística
de Barra Bonita, Zequinha
Luis Ricci, assinou um convênio de R$ 1,8 milhão com
o Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento dos
Municípios Turísticos (Dadetur). Os recursos, segundo

o deputado Pedro Tobias,
são provenientes do Fundo
de Melhorias das Estâncias
e estão garantidos por meio
da lei estadual 7.862/1992.
“A verba do Dadetur é um
recurso que está disponível
para cada uma das 70 estâncias no orçamento do Estado
todos os anos. E, para recebê-las, as prefeituras devem
determinar em quais projetos irão aplicá-los”, explica
o deputado.
No caso de Barra Bonita, a verba será aplicada na
ampliação da avenida da orla
turística. “Vamos investir na
ampliação da tradicional
avenida, que ganhará quase
mil metros lineares de extensão”, afirmou.
O governador também liberou R$ 1,09 milhão nesta
semana para o município de
Itaju aplicar no saneamento básico. De acordo com o
deputado, os recursos serão
destinados à perfuração de
um novo poço tubular profundo, além da aquisição de

Festival de Inverno aquece
Botucatu a partir de amanhã
Evento reúne
espetáculos de
dança, música,
teatro e workshop

B

otucatu - O Festival
de Inverno de Botucatu (100 quilômetros de
Bauru) tem início amanhã com
uma programação gratuita,
para todas as idades, que reúne
espetáculos de dança, música,
teatro, oficinas de origami e
workshop de dança urbana, en-

tre outras atrações.
A abertura oficial será no
Teatro Municipal “Camillo
Fernandez Dinucci”, na Praça
Paratodos, às 19h, com show
da Cuesta Jazz Band. As atrações culturais seguem até o dia
30 de julho e todos os eventos
têm classificação livre. No dia
18, às 20h, será apresentado o
show “Sobre Trilhos e Canções”, de Claudio Lacerda &
Osni Ribeiro. No dias 21 e 22,
o festival tem sequência com
exibições do Grupo de Dança
Afro Kitwana e convidados e

do Coro de Grilo. No dia 23, às
15h, será realizado workshop
de danças urbanas com grupo
Street Star, de Lençóis Paulista.
Às 19h, o “fantástico mundo
do Hip Hop” irá contar a história do movimento por meio do
lançamento de um livro e da
dança. Algumas atividades serão na Biblioteca “Emílio Peduti”, no Espaço Cultural “Dr.
Antônio Gabriel Marão” e na
Pinacoteca Fórum das Artes.
O festival termina dia 30, com
concerto da Orquestra Sinfônica de Botucatu.
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Governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou os convênios ontem no Palácio dos Bandeirantes
conjunto moto-bomba submersível e quadro elétrico.
A verba faz parte do
programa “Sanebase”, da
Secretaria de Saneamento
e Recursos Hídricos do Estado. “Este programa é voltado para o atendimento aos
municípios cujos sistemas

de água e esgoto são operados diretamente pelas prefeituras ou por intermédio
de autarquias municipais”,
explicou o deputado.
Além da verba de R$
1,09 milhão do Estado, a
prefeitura de Itaju investirá uma contrapartida de R$

273,5 mil, totalizando um
investimento de R$ 1,39
milhão. “Água é saúde. E
esse investimento em saneamento e recursos hídricos é consequentemente
mais saúde”, destacou o
governador Geraldo Alckmin na cerimônia.

Bariri resgata tradicional Festa
Escoteira Caipira, a Fescopira
Evento contará
com barracas e
brincadeiras típicas,
fogueira e shows

B

ariri - Após pausa de
14 anos, a Festa Escoteira Caipira de Bariri
(Fescopira), uma das maiores
festas populares de Bariri (56
quilômetros de Bauru), voltará a ser realizada neste sábado
(15), a partir das 20h, na Praça
da Juventude (Conjunto Só-

cio Esportivo “Claudinei Assad”), no Jardim Maria Luiza.
O evento é organizado
pela prefeitura, com apoio
do Grupo Escoteiro Bariry 183. Além de barracas com
comidas típicas, a festa contará com brincadeiras como
bola na lata, bola na boca do
palhaço e barraca de argola
ao custo de R$ 1,00, com direito a um brinde.
Uma grande estrutura
para receber a população
será montada no local. Haverá a tradicional fogueira,

pau-de-sebo, touro mecânico e apresentação de danças
típicas, além de brinquedos
infláveis para as crianças e
distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.
A animação ficará por
conta das duplas sertanejas
Nilton Cesar e Fernando;
Henrique e Marcelo e Olizete e Oraí e da Quadrilha Nhá
Chica, de Dois Córregos. A
entrada é gratuita e a renda
da praça de alimentação será
revertida para as entidades
do município.

Operação da Polícia Civil termina com três presos por tráfico
LILIAN GRASIELA

D

ois Córregos - Três homens foram presos nesta
sexta-feira (14), em Dois
Córregos (73 quilômetros de
Bauru), durante uma operação
da Polícia Civil visando ao
combate do tráfico de drogas.
Com eles, foram encontradas

32 porções de maconha e seis
de crack, além de cinco porções e quatro pinos de cocaína.
Equipes da Delegacia de
Investigações Gerais (DIG),
Delegacia de Investigações
Sobre Entorpecentes (Dise) e
Grupo de Operações Especiais
(GOE) de Jaú e das delegacias
de Dois Córregos e Mineiros

do Tietê cumpriram mandados
de condução coercitiva e de
busca em nove casas e um estabelecimento comercial.
Além do entorpecente,
com T.H.P., 27 anos, V.F., 37
anos, e R.R.S., 25 anos, autuados em flagrante por tráfico
de drogas e associação para
o tráfico, os policiais apreen-

deram uma balança, 50 pinos
vazios, embalagens plásticas e
R$ 756,00. A Polícia Civil representou à Justiça pela prisão
preventiva do trio.

Porções de droga e
dinheiro estavam com três
moradores de Dois Córregos

Polícia Civil/Divulgação

