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Feira da Bondade alia
diversão e solidariedade
Evento da Apae
segue hoje e amanhã
com diversas opções
para todos os gostos
ANA BEATRIZ GARCIA

A

s famílias de Bauru
e região têm uma excelente oportunidade
de se divertir e ainda ajudar
uma causa nobre neste final
de semana. Realizada pela
Apae, a 40.ª Feira da Bondade, que começou na noite
ontem, segue hoje e amanhã
no Recinto Mello Moraes
com diversas opções de gastronomia, lazer e cultura.
Com o tema “Uma história

de amor e esperança”, o evento - que tem o apoio do JC abre suas portas neste sábado
e domingo às 10h e segue até
as 23h. Além de vários shows
durante todo o dia, os presentes
também poderão contar com
praça de alimentação repleta
de variedades e o tradicional
sanduíche de mortadela. O
chope também estará presente
neste ano, além de outras bebidas, doces e o Espaço Beleza.
Opções de entretenimento
para as crianças também não
vão faltar. Haverá tobogã inflável, pula-pula, piscina de
bolinha, guerra de cotonetes,
cama elástica, pintura facial e
três casas temáticas. O Brechó
Chic é outra atração tradicional que não ficará de fora.

CASAS TEMÁTICAS
Aqueles que estiveram procurando por adrenalina poderão mergulhar no universo de
suspense da Casa do Terror. A
atração, que abre a partir das
18h30 nos dois dias, custa R$
10. Para a produção do espetáculo, que é automatizado
e promete muitos sustos aos
corajosos, a Apae conta com a
parceria do curso de engenharia elétrica da Unip Bauru.
Para quem não é adepto ao
suspense, a Feira da Bondade
também oferecerá mais duas
casas temáticas também automatizadas: a da Cinderela e da
Alice no País das Maravilhas.
Com todas essas atrações
e muito mais, a Feira da Bondade espera reunir até 20 mil

pessoas nos três dias com a
mobilização de mais de 1 mil
voluntários. De acordo com
Olga Bicudo, presidente da
Apae, a festa tem importante
contribuição financeira para a
manutenção da entidade, cuja
folha de pagamento dos 300
funcionários gira em torno de
R$ 600 mil.
SERVIÇO
Com entrada gratuita, a
40.ª Feira da Bondade, promovida pela Apae de Bauru,
segue hoje e amanhã no Mello
Moraes, que fica na quadra 36
da Comendador José da Silva
Martha, Jd. Ferraz. Nos dois
dias, o evento abre suas portas
das 10h às 23h. Haverá estacionamento com segurança.

Zoo reproduz primata com risco de extinção
Fábio Barbosa/Divulgação

Zoológico Municipal
é o que tem o maior
número de sauim-decoleira no País: 14

U

m dos primatas mais
ameaçados do País, o
sauim-de-coleira (Saguinos bicolor) encontrou em
Bauru uma nova esperança.
O Zoo da cidade tem se destacado no País na conservação
da espécie e, há dez dias, mais
um filhote nasceu por aqui.
O Zoo faz parte do Plano
de Ação Nacional (PAN) para
a Conservação do Sauim-decoleira, que tem como objetivo garantir pelo menos oito
populações viáveis, reduzindo
sua taxa de declínio populacional e assegurando áreas
protegidas para as espécies
em cinco anos.
O PAN é composto por
um objetivo geral, com sete
metas, sendo que a quarta é
justamente o manejo em cativeiro. O monitoramento das
metas está sendo coordenado
pelo Centro Nacional de Pesquisa, Conservação e Proteção de Primatas Brasileiros
- CPB e supervisionado pela
Coordenação Geral de Mane-

jo para Conservação.
“Somos o Zoológico com
o maior número de indivíduos mantidos sob cuidados
humanos. São 14, sendo que
12 nasceram aqui no Zoo, de
duas famílias diferentes”, informa o diretor do Zoológico
Municipal, Luiz Pires.
Os filhotes se encontram
com os pais, no recinto de
exposição onde nasceram, e
podem ser visitados pelos frequentadores do Zoo.

Preservação: 12 dos animais nasceram no Zoológico de Bauru
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