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O Parque Zoológico Municipal 
de Bauru, em conjunto com a Cart, entregou ontem a 
primeira Câmara Fria para Conservação de Material 
Biológico da Fauna Brasileira nas dependências do 
Zoo. O evento contou com várias autoridades, incluindo 
o prefeito Clodoaldo Gazzetta. O espaço visa receber, 
identificar e deixar à disposição de instituições de 
pesquisa e universidades corpos de animais selvagens 
da região vítimas de atropelamentos. “Atualmente, 
os responsáveis pelas estradas ou rodovias, sejam 
empresas particulares ou governos, têm como prática 
enterrar os corpos dos animais atropelados. Isso, para 
a ciência, é uma considerável perda de informações 
que, muitas vezes, poderiam ajudar a estudar a situação 
em que se encontram os animais de uma determinada 
região”, explica o diretor do Zoo, Luiz Pires.
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Formado na ITE em Bauru é 
nomeado para chefiar a AGU

O presidente eleito Jair 

Bolsonaro (PSL) anun-

ciou o nome de André 

Luiz de Almeida Mendonça 

para chefiar a Advocacia Ge-

ral da União (AGU). O no-

meado é formado em Direito 

pela ITE em Bauru em 1993.

André Luiz é atualmente 

consultor jurídico da CGU, 

ministério chefiado por Wag-

ner Rosário, que teve a se-

quência na pasta confirmada 

na terça-feira por Bolsonaro.

Mendonça já trabalhou na 

AGU, onde foi corregedor. 

“Minhas expectativas são de 

trabalho e consolidação. De 

André Luiz de 
Almeida Mendonça 
se formou em Direito 
em Bauru em 1993

aproveitar o que está certo, 

aperfeiçoar o que precisa ser 

aperfeiçoado, reduzir litigio-

sidade, de buscar consensos 

e incentivar mecanismos con-

sensuais de resolução de con-

flito. Um dos grandes desafios 

da advocacia moderna é ter 

profissionais do Direito capa-

zes de construir diálogo e de 

fazer uma Justiça negociada. 

Inclusive, eu incentivo a pró-

pria faculdade, se me permite, 

a abrir uma cadeira especiali-

zada em negociação jurídica. 

Acho que os advogados que 

souberem negociar, tiverem 

boas técnicas de negociação, 

serão advogados diferencia-

dos no futuro”, disse, no site 

da ITE, sobre a expectativa do 

trabalho a frente da AGU.

“Ao mesmo tempo, o 

que eu posso dizer é que 

nós vamos trabalhar den-

André Luiz irá chefiar a AGU

Advocacia Geral da União

tro da instituição para que 

ela seja eficiente e capaz de 

responder com agilidade as 

demandas, capaz de dar se-

gurança jurídica às políticas 

públicas do governo e de 

contribuir com o País, aci-

ma de tudo uma AGU capaz 

de servir ao Brasil. Esse é o 

ideal que nós temos”, com-

plementou André Luiz de 

Almeida Mendonça.

Para preservar bioma, prefeitura quer
plantar árvores nativas pela cidade
Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o projeto é inédito em Bauru e terá início com um encontro, marcado para o próximo dia 29

Marcela Mattos de Almeida Bessa e Sidnei Rodrigues falam sobre projeto de arborização nativa

Malavolta Jr.

Com o intuito de preser-

var o Cerrado e outros 

biomas típicos de Bau-

ru, a Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente (Semma) 

pretende colocar em prática 

um projeto considerado iné-

dito: o de arborizar a cidade 

plantando árvores nativas. 

A iniciativa terá o seu pon-

tapé inicial com um encon-

tro, marcado para o próximo 

dia 29, no Jardim Botâni-

co (leia mais abaixo).

Titular da pasta, Sidnei 

Rodrigues explica que a 

ideia havia surgido há algum 

tempo e não é algo a ser de-

senvolvido em curto prazo, 

afinal, as árvores têm várias 

etapas de crescimento, que 

precisam ser respeitadas.

Ainda de acordo com o 

secretário, o encontro do dia 

29 resultará na seleção de 20 

espécies nativas pertencen-

tes aos biomas da região - 

Cerrado e Mata Atlântica - e 

também à mata ciliar.

DIÁLOGO
Em seguida, o grupo 

multidisciplinar, formado 

neste evento, enfrentará o 

desafio de levar as opções 

aos bauruenses, por meio das 

associações de moradores. A 

população, por sua vez, sele-

cionará dez espécies adaptá-

veis ao meio urbano, que se-

rão plantadas, inicialmente, 

em áreas públicas.

As mudas sairão do Vi-

veiro do Jardim Botânico e 

o plantio, assim como a ma-

nutenção das espécies, ficará 

por conta da própria Semma. 

“Nós teremos a chance de 

produzir conhecimento, por-

que estudaremos, na prática, 

o comportamento de cada 

espécie selecionada e pre-

tendemos registrá-lo em um 

manual operacional”, revela.

Além de levar em conta 

a beleza, o município e os 

bauruenses, juntos, deverão 

decidir quais espécies têm 

maior resistência, no sentido 

de conviver com a fiação e a 

compactação do solo.

PRESERVAÇÃO
Engenheira florestal da 

Semma e uma das idealiza-

doras do projeto, Marcela 

Mattos de Almeida Bessa 

defende que o maior dos 

benefícios da arborização 

com espécies nativas é am-

biental. “A pouca variabili-

dade genética, associada ao 

ambiente hostil da cidade, 

facilita o ataque das pra-

gas”, acrescenta.

Segundo Sidnei, a preser-

vação dos biomas locais leva 

à renovação do oxigênio e 

ao abastecimento do lençol 

freático, de onde é retirado 

quase 60% de toda a água 

consumida no município.

Já o diretor do Jardim 

Botânico e outro ideali-

zador da iniciativa, Luiz 

Carlos de Almeida Neto, 

ressalta que, além da varia-

bilidade genética, a diversi-

dade das espécies também 

afugenta as pragas.

“Muitos deixam a ques-

tão ambiental de lado e só 

levam em consideração os 

pontos negativos da arbo-

rização, como o entupi-

mento das calhas com as 

folhas. No entanto, todo 

mundo quer estacionar o 

carro na sombra, não é?”, 

questiona Luiz, que é en-

genheiro agrônomo.

A expectativa é de que 

a produção das mudas das 

espécies selecionadas tenha 

início já em 2019.

CINTHIA MILANEZ

O primeiro suplente do Partido Popular Socialista (PPS), 
Edvaldo Francisco Minhano, tomou posse como vereador de Bauru na manhã de 
ontem, após o anúncio do afastamento por 15 dias, por motivos particulares, do 
parlamentar Roger Barude, do mesmo partido. Minhano participou da cerimônia de 
posse ao lado do colega de legenda e do presidente da Câmara, Sandro Bussola 
(PDT). Contador e policial militar aposentado, ele recebeu 1.274 votos nas últimas 
eleições municipais. O vereador recém-empossado explicou que sua principal 
bandeira é a segurança pública e defendeu, dentre outras propostas, a implantação 
imediata do videomonitoramento em Bauru. Enquanto ocupar a cadeira na Câmara, 
Minhano promete dar continuidade aos compromissos já assumidos pelo vereador 
titular e priorizar a fiscalização das ações do Executivo. Roger Barude deve retomar 
sua vaga no dia 7 de dezembro. Na foto (da esquerda para direita): Edvaldo Minhano, 
Sandro Bussola, Arnaldo Ribeiro, Claudemir Vella, Elton Gobbi, Cabo Antunes, Pastor 
Marcos Reghini, Alexandre Roa, Roger Barude e Edmílson Queiroz Dias.

MINHANO TOMA POSSE -

Denominado “Encontro para 

elencar novas espécies nativas para 

arborização urbana”, o evento está mar-

cado para ocorrer no próximo dia 29, às 

14h30, no Centro de Educação Ambien-

tal do Jardim Botânico, em Bauru.

O intuito é reunir toda e qualquer pessoa 

que tenha conhecimento sobre o Cerrado 

e a arborização da região de Bauru. Neste 

evento, serão selecionadas 20 espécies 

adaptáveis à área urbana.

Para participar, basta fazer a inscrição 

através do jardimbotanicobauru.com.br, 

até as 16h do próximo dia 26. O limite é 

de 50 pessoas. Informações: (14) 3281-

3358 ou marcelabessa@bauru.sp.gov.br.

Encontro irá elencar espécies
BENEFÍCIOS

A preservação leva à 
renovação do oxigênio 
e ao abastecimento do 
lençol freático, de onde 

é retirado quase 
60% de toda a 

água consumida 
no município

Pedro Romualdo/Câmara Municipal
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Prefeitura convida pessoas com conhecimento em
flora nativa para compor equipe de arborização
urbana

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, convida pessoas com conhecimentos em flora nativa para

integrar equipe técnica que será criada para elencar novas espécies para arborização urbana.

A reunião será realizada no dia 29 de novembro, às 14h30, no auditório do Centro de Educação Ambiental do Jardim

Botânico. 

Os interessados devem se inscrever pelo link http://jardimbotanicobauru.com.br, O limite é de 50 pessoas. 

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 3281-3358, ou pelo e-mail marcelabessa@bauru.sp.gov.br. 
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Prefeitura convida pessoas com conhecimento em
flora nativa para compor equipe de arborização
urbana

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, convida pessoas com conhecimentos em flora nativa para

integrar equipe técnica que será criada para elencar novas espécies para arborização urbana.

A reunião será realizada no dia 15 de dezembro, às 10h, no auditório do Centro de Educação Ambiental do Jardim Botânico. 

Os interessados devem se inscrever pelo link http://jardimbotanicobauru.com.br, O limite é de 50 pessoas. 

Outras informações podem ser obtidas por meio dos telefones 3281-3358, 99164-8030 ou pelo e-mail

marcelabessa@bauru.sp.gov.br
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Prefeitura convida pessoas com conhecimento em
flora nativa para compor equipe de arborização
urbana

A Prefeitura Municipal de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, convida pessoas com conhecimentos em flora

nativa para integrar equipe técnica que será criada para elencar novas espécies para arborização urbana.

A reunião será realizada no dia 15 de dezembro, às 10h, no auditório do Centro de Educação Ambiental do Jardim Botânico. 

Os interessados devem se inscrever pelo link http://jardimbotanicobauru.com.br, O limite é de 50 pessoas. 

Outras informações podem ser obtidas por meio dos telefones 3281-3358, 99164-8030 ou pelo e-mail

marcelabessa@bauru.sp.gov.br
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Prefeitura convida população a participar de encontro
sobre arborização urbana

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e do Jardim Botânico, convida as pessoas interessadas na

flora nativa da região de Bauru, a participarem do III Encontro do grupo de trabalho com o objetivo de elencar novas espécies

para arborização urbana.

O objetivo dos encontros é encontrar espécies mais adequadas para a arborização e em parceria com a população. 

O encontro será realizado do próximo sábado, 16/03, no auditório da Prefeitura Municipal, das 10h às 12h. 

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 3281-3358 ou 99164-8030, ou ainda pelo

email:marcelabessa@bauru.sp.gov.br. 
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será no próximo sábado, dia 16

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e do Jardim
Botânico, convida as pessoas interessadas na �ora nativa da região de Bauru, a
participarem do III Encontro do grupo de trabalho, com o objetivo de elencar
novas espécies para arborização urbana.

O objetivo dos encontros é encontrar espécies mais adequadas para a
arborização e em parceria com a população.

O encontro será realizado do próximo sábado (16), no auditório da Prefeitura de
Bauru, das 10h às 12h.

Outras informações podem ser obtidas  pelos telefones 3281-3358 ou 99164-
8030, ou ainda pelo email:marcelabessa@bauru.sp.gov.br.
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