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Mais um lobo-guará morre atropelado
Só neste ano foram 4 casos, segundo o diretor do Zoológico, Luiz Pires, quem encontrou a fêmea já sem vida, na divisa entre Bauru e Pederneiras

A

nimal típico do Cerrado e símbolo do Zoológico Municipal de
Bauru, o lobo-guará há anos
não era visto bem próximo
da cidade. Ontem, uma fêmea adulta da espécie foi
encontrada morta, por ter
sido vítima de atropelamento. Quem a encontrou, justamente, foi o diretor do Zoo,
Luiz Pires.
Era por volta das 9h,
quando ele trafegava na divisa de Bauru e Pederneira
com o intuito de fotografar
pássaros, quando percebeu grande quantidade de
urubus próxima à pista, no
quilômetro 219 da rodovia
Comandante João Ribeiro
de Barros (Bauru-Jaú), já no
município vizinho. Encontrou por lá o animal já sem
vida.
Pouco tempo depois, Pires desabafou em seu perfil no Facebook: “Você sai
logo cedo de casa, em um
lindo domingo de sol, em
pleno inverno, com o objetivo de contemplar a natureza, fotografando pássaros.
Anda 10 quilômetros na es-

trada e se depara com essa
cena. Mais um lobo-guará
(chrysocyon brachyurus),
maior canídeo sul-americano e espécie ameaçada de
extinção, assassinado em
uma linda estrada duplicada
e pedagiada”.
Segundo Pires, a morte
de uma fêmea adulta, nesta
época do ano, significa dar
fim a outros exemplares da
espécie. Isso porque atualmente estamos em plena
época de filhotes, quando a
mãe sai em busca de comida
e os filhotes ficam escondidos na toca aguardando seu
retorno. “O que dessa vez
não ocorrerá”, comenta. De
acordo com ele, se ela tiver
filhotes, eles ainda não estão
preparados para sobreviver
sozinhos.
Pires há anos cobra as
concessionárias que administram rodovias que cruzam de Bauru ações para
reduzir o número de atropelamentos de animais na
pista. Recentemente, em
matéria publicada pelo JC,
elas afirmaram, por meio de
suas respectivas assessorias

Divulgação

de imprensa, que estão mobilizadas neste sentido.
“Mas é preciso mais. Os
casos param de acontecer.
Imagine o que tem de animal pequeno sendo atropelado”, diz Luiz, segundo
quem quatro lobos-guará
foram encontrados mortos
na região de Bauru somente
neste ano.
PERDAS RECENTES
No último dia 29 de junho, por exemplo, na rodovia Marechal Rondon
(SP-300), um lobo-guará
foi atropelado em Presidente Alves. Ele foi socorrido
pela equipe do zoo Bauru,
mas não resistiu e morreu.
O fato se repetiu no último dia 22 de julho. Um lobo
foi encontrado morto, atropelado, no acesso professor Benedito Montenegro
(SP-138), que liga Bocaina
à rodovia Comandante João
Ribeiro de Barros (SP 255),
a Bauru-Jaú.
REPRODUÇÃO
EM CATIVEIRO
O Zoológico Municipal

Fêmea adulta, que devia ter filhotes, provavelmente foi colhida na madrugada de ontem
de Bauru anunciou, no último dia 24 de julho, o nascimento em cativeiro de dois
filhotes, um casal, de lobosguará, animal em risco de
extinção. Na época, eles estavam com um mês de vida.
Hoje, com pouco mais de

dois meses, o macho já pode
ser visto no recinto dos lobos, no zoo.
A fêmea apresentou problemas de locomoção e foi
encaminhada para o Centro
de Medicina e Pesquisa em
Animais Selvagens (Cem-

pas) da Unesp de Botucatu,
onde foi diagnosticada uma
má formação que resultou
em uma luxação em uma
das patas traseiras. Passou
por cirurgia, colocou pinos
e aguarda se recuperar para
voltar ao zoo de Bauru.

Três homens são flagrados pela Fundo Social de Solidariedade
PM depois de furtarem residência lança Casa Solidária em Botucatu
Polícia Militar/Divulgação

Trio tentou fugir dos
policiais em um
veículo com placas
de Botucatu
ANA BEATRIZ GARCIA

U

ma equipe da Polícia Militar (PM) se
deparou com indivíduos saindo de uma residência com alguns objetos
em mãos, durante patrulhamento da rua Shimpei
Okiama, no Jardim Esplanada, próximo à avenida
Castelo Branco, na noite de
anteontem, em Bauru.
Segundo informações da
PM, ao avistarem a viatura,
os suspeitos correram até a
quadra 2 da rua Tereza Versa
Madi e entraram em um veí-

PMs recuperaram celulares, notebook, dinheiro, perfumes e joias
culo, um Hyundai i30 preto,
com placa de Botucatu, cujo
motorista os aguardava.
Três homens foram
abordados e, com eles, localizados dois celulares,
um notebook, diversos perfumes e joias, além de R$

4.472

25 - 27 - 31 - 57 - 79
Ganhadores

Prêmio

Quina (0)
0,00
Quadra (65)
R$ 6.450,00
Terno (5.549)
R$ 113,61
Duque= 135.840)
R$ 2,55

TIMEMANIA

1.078

12 - 35 - 44 - 50 - 51 - 62 - 74
Ganhadores

Prêmio

7 acertos (0)
0,00
6 acertos (5)
R$ 23.305,49
5 acertos (165)
R$ 1.008,89
4 acertos (3.273)
R$ 6,00
3 acertos (33.706)
R$ 2,00
Time do coração:
AVAI/SC

MEGA-SENA

DUPLA SENA

Pardini, a Dona Pida.
A Casa estará aberta para a
retirada de materiais do dia 11
ao dia 15 de setembro, das 8 às
16 horas. As doações já podem
ser feitas no Fundo Social. O
Fundo Social não fará a entrega dos materiais.
SERVIÇO
A Casa Solidária está situada na rua General Teles,
1419 – Centro. Telefones: (14)
3813-8504/3813-8446.

Sapatos e qualquer outra coisa arrecadada serão doados

1.964

02 - 27 - 32 - 36 - 48 - 50
Ganhadores
Sena (0)
Quina (119)
Quadra (7.880)

preencher um cadastro completo, com nome dos integrantes da família. Cada pessoa poderá retirar até três peças.
“Nossa intenção é aproximar as pessoas que doam das
que recebem. A casa vai ficar
de portas abertas para que as
pessoas retirem o que precisam. Vamos delimitar a quantidade apenas para que mais
pessoas possam se beneficiar”,
explica a presidente do Fundo
Social de Botucatu, Aparecida

Alameda Dom Zioni tem novo sentido

LOTERIAS
QUINA

868 em dinheiro, furtados
da residência. Os policiais
deram voz de prisão em flagrante e os encaminharam à
Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi ratificada a prisão, acrescenta a
corporação.

O

Fundo Social de Solidariedade de Botucatu
(a 100 quilômetros de
Bauru) inova mais uma vez
buscando ajudar a população
carente do município. O projeto da vez é o “Casa Solidária”, uma residência que ficará
de portas abertas para receber
doações e também para a retirada de itens, conforme a necessidade de famílias carentes.
A intenção da iniciativa
é promover a interação entre quem doa e quem recebe
objetos de utilidade pessoal e
doméstica. Poderão ser doados
móveis, materiais de construção, utensílios domésticos,
roupas, e outras peças.
Para doar, basta levar os
objetos à Casa Solidária e
preencher um cadastro simples
com telefone e endereço. Para
retirar os materiais, é preciso

Prêmio
0,00
R$ 32.635,32
R$ 704,06

1.689

1º sorteio
19 - 21 - 34 - 36 - 43 - 50
Ganhadores
Prêmio
Sena (0)
0,00
Quina (8)
R$ 6.406,38
Quadra (772)
R$ 75,87
Terno (13.552)
R$ 2,16
2º sorteio
04 - 08 - 10 - 30 - 36 - 40
Ganhadores

Prêmio

Sena (0)
Quina (17)
Quadra (784)
Terno (13.111)

0,00
R$ 2.713,29
R$ 74,70
R$ 2,23

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

Mudança começa
hoje e não acarretará
em custos para os
cofres públicos

A

pós ouvir a população
que utiliza a rua Costa
Leite e suas imediações,
especialmente nos horários de
pico, entrada e saída das escolas na região do Centro Histórico de Botucatu, a Secretaria
Adjunta de Mobilidade Urbana irá alterar o sentido da
alameda Dom Zioni, popularmente conhecida como a Rua
da Cúria.
Agora, ao invés de apenas
descer, ligando a rua Costa
Leite a rua Damião Pinheiro
Machado, a Dom Zioni terá

Via terá fiscalização intensificada pela Polícia Militar
mão dupla, conectando as ruas
nos dois sentidos. A decisão foi
tomada na última sexta-feira e
teve como estopim uma reunião entre pais e representantes escolares, junto ao prefeito
Mário Pardini (PSDB).
“Em uma primeira reunião
com os pais e diretores escolares acreditamos que o sentido
único de descida seria sufi-

ciente para dar mais fluidez a
Rua Costa Leite. Porém, a população tem nos sugerido mudanças, tornando a rua mão
dupla. Vamos alterar e esperamos que dessa vez tenhamos
um resultado definitivo”, afirma o prefeito.
As mudanças não acarretarão em custos para os cofres
públicos. Na manhã desta se-

gunda-feira, equipes de sinalização de trânsito da Secretaria Adjunta de Mobilidade
Urbana realizarão a instalação
de novas placas e implantarão
uma nova pintura de forma
a direcionar corretamente o
novo fluxo.
“Inicialmente, a Dom
Zioni continha 80 vagas de
estacionamento, mas que
não vinham sendo totalmente utilizadas. Com a mão
dupla, metade dessas vagas
será extinta para darmos
lugar a uma nova faixa de
rolamento. Continuamos a
contar com o bom senso dos
motoristas, para que o fluxo
de veículos não fique engessado”, cita o Secretário-Adjunto de Mobilidade Urbana,
Rodrigo Fumis.

