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LOTERIAS

Ganhadores Prêmio Ganhadores Prêmio

Ganhadores Prêmio

QUINA

Quina (1) R$ 2.804.545,37
Quadra (87) R$ 4.757,36
Terno (5.406) R$ 115,12
Duque (132.610) R$ 2,58

4.343 
06 - 22 - 45 - 75 - 78 02 - 20 - 21 - 33 - 48 - 57

LOTERIA FEDERAL
1º Prêmio
2º Prêmio 
3º Prêmio
4º Prêmio
5º Prêmio

33.520 
80.680
80.134
46.611
49.320

MEGA-SENA

Sena (0) 0,00
Quina (39) R$ 53.170,03
Quadra (3.429) R$ 863,90

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 

7 acertos (0) 0,00
6 acertos (2)        R$ 73.929,13

5 acertos (271) R$ 779,43
4 acertos (4.758) R$ 6,00 
3 acertos (45.694) R$ 2,00 

10 - 23 - 26 - 40 - 52 - 53 - 71 

PORTUGUESA DESPORTOS

 Time do coração:

TIMEMANIA

5.165 

1.010 

1.915

02 - 05 - 19 - 21 - 33 - 38 

03 - 14 - 22 - 23 - 27 - 38

1º sorteio

2º sorteio

DUPLA SENA

Sena (1) R$ 2.042.160,54
Quina (21) R$ 2.963,71
Quadra (1.040) R$ 68,39
Terno (18.542) R$ 1,91

Sena (0) 0,00
Quina (11) R$ 5.092,20
Quadra (959) R$ 74,17
Terno (18.341) R$ 1,93

1.624

Ganhadores Prêmio

Ganhadores Prêmio

Ação convida para 
doar sangue e medula

Nesta quinta-feira, dia 
30, a equipe do Hemo-
núcleo Regional de Jaú 

(unidade do Hospital Amaral 
Carvalho) estará nas Faculda-
des Integradas de Bauru (FIB) 
das 18h às 21h para realizar co-
letas de sangue e de amostras 
para o Registro Nacional de 
Doadores Voluntários de Me-
dula Óssea (Redome). A ação 
faz parte do trote solidário ins-
titucional promovido pela fa-
culdade e toda população está 
convidada a participar.

Michele Kamila Amaru, 
médica do Amaral Carvalho, 
explica que, após a coleta, o 
sangue vai para o Hemonú-
cleo, onde é preparado e dis-
tribuído para os pacientes. “O 
hospital oncológico precisa 
de muita doação, a necessida-
de é muito grande, por causa 

Campanha da FIB 
ocorre nesta quinta-
feira e é aberta para 
toda a comunidade

da quimioterapia, da necessi-
dade de cirurgias”, explica.

Todos os procedimentos 
ocorrerão no Laboratório de 
Análises Clínicas da FIB (Blo-
co A) e a equipe do Hemonú-
cleo será auxiliada por alunos 
do quarto ano do curso de 
Biomedicina. Serão oferecidos 
lanches e sucos aos doadores.

SERVIÇO
A campanha de doação 

de sangue será no dia 30 de 
março, das 18h às 21h. A ação 
será no Bloco A da FIB (rua 
José Santiago, quadra 15, Jar-
dim Ferraz). Mais informa-
ções: (14) 2109-6206.

De acordo com o Ministério da Saúde, podem 
ser doadoras pessoas com peso de no mínimo 

50 quilos e ter entre 18 e 69 anos. Jovens com idade 
entre 16 e 17 anos também podem ser doadores, 
desde que apresentem o consentimento formal de seu 
responsável legal.
Não podem ser doadoras pessoas que tiveram diag-
nóstico de hepatite após os 11 anos de idade, mu-
lheres grávidas ou amamentando, pessoas que estão 
expostas a doenças transmissíveis pelo sangue como 
Aids, hepatite, sífilis e doença de chagas, usuários de 
drogas e aqueles que tiveram relacionamento sexual 
com parceiro desconhecido ou eventual, sem fazer o 
uso de preservativos.

Você pode doar?

Jornada Científica de Comunicação Social 
recebe inscrições de trabalhos até esta sexta

Até o dia 31 deste mês, 
é possível enviar tra-
balhos científicos para 

a quinta edição da Jornada 
Científica de Comunicação 
Social da Universidade do 
Sagrado Coração (USC), 
que será entre os dias 18 e 20 
de abril. A realização é dos 
cursos de jornalismo, publi-
cidade e propaganda e rela-
ções públicas da instituição. 

Evento acadêmico 
da USC será 
realizado entre os 
dias 18 e 20 de abril

O evento contempla a 
oportunidade de apresenta-
ção de trabalhos científicos, 
tais como: TCC, iniciação 
científica, entre outros. Os in-
teressados poderão realizar a 
submissão dos trabalhos em 
seis áreas: mídia e tecnologia, 
mídia e tecnologias digitais, 
processo e interfaces da comu-
nicação nas organizações, es-
tudos de mídia, comunicação 
e promoção da saúde e temas 
livres. Além da área de comu-
nicação, podem ser inscritos 
trabalhos de administração, 
relações internacionais, dentre 
outros que possuem ligação 
com as temáticas propostas.

A 5.ª Jornada Científica 
de Comunicação Social tem o 
foco acadêmico e vem com o 
tema “O (in)visível na Comu-
nicação: imagem e credibili-
dade”, para mostrar o que a 
tecnologia está trazendo com 
relação à autoria e veracidade 
das informações que são divul-
gadas na atualidade.

A temática principal será 
também discutida na abertura 
do evento, que receberá Al-
berto Carlos Augusto Klein, 
professor do Departamento 
de Comunicação da Univer-
sidade Estadual de Londrina, 
e Katarini Giroldo Miguel, 
professora na Universidade 

Federal de Mato Grosso do 
Sul. A palestra será realizada 
no dia 18 de abril, às 19h, no 
Auditório João Paulo II.

Também há oportunida-
de de realizar a inscrição 
como ouvinte para o evento, 
que pode ser feita até o dia 8 
de abril (sábado).

SERVIÇO
Informações, valores, 

inscrição e submissão de tra-
balhos no site www.usc.br, 
aba “Eventos”. A USC fica 
na Rua Irmã Arminda, 10-
50, Jardim Brasil, Bauru. O 
telefone para contato é o (14) 
2107-7324.

Funcionários de hospitais de Bauru 
também decidem por paralisação
Greve de trabalhadores dos hospitais Estadual, Manoel de Abreu e Base, além da Maternidade Santa Isabel e AME, começa a partir das 7h desta quinta

Funcionários votaram ‘sim’ à greve neste sábado, durante assembleia geral realizada nos hospitais de Base e Estadual

SindSaúde/Divulgação

TISA MORAES

Funcionários das unida-
des administradas pela 
Famesp – hospitais Es-

tadual, Manoel de Abreu e 
Base, além da Maternidade 
Santa Isabel e Ambulatório 
Médico de Especialidades 
(AME) – decidiram entrar 
em greve a partir desta quin-
ta-feira, em busca de reajus-
te salarial. A paralisação está 
prevista para começar a par-
tir das 7h, com a promessa 
de manutenção de ao menos 
30% dos serviços.

O percentual será maior 
para atividades indispensá-
veis ou de urgência e emer-
gência. A decisão foi tomada 
anteontem, durante assem-
bleia geral realizada nos hos-
pitais de Base e Estadual. O 
objetivo, segundo o Sindica-
to dos Auxiliares e Técnicos 
de Enfermagem e Emprega-
dos em Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde de Bauru 
e Região (SindSaúde), foi 
atingir o maior número de 
trabalhadores possível.

“Tivemos uma aceitação 
muito grande no Base e no 
Estadual. Na assembleia, pu-

demos explicar a verdade so-
bre a greve, já que, durante os 
últimos dias, muitas mentiras 
foram espalhadas sobre o que 
está por vir”, diz Noel Morei-
ra, presidente da entidade.

Durante as reuniões, de 
acordo com o sindicato, a 
categoria recusou a proposta 
de reajuste de 3% sobre o sa-
lário-base (aproximadamente 
R$ 1.300,00) mais aumen-
to de R$ 61,00 no vale ali-
mentação, que passaria a R$ 
391,00. A oferta foi feita pela 
Famesp na mediação realiza-
da pelo Ministério do Traba-
lho na última quarta-feira.

“A decisão foi unânime. 
Todos os trabalhadores pre-
sentes votaram pela greve. 
Não gostaríamos de chegar 
a esse extremo, mas essa é a 
única forma de sermos ouvi-
dos. Temos nossos direitos 
e as coisas não podem conti-
nuar como estão”, argumenta 
Noel. A categoria pede reajus-
te mínimo de 9%, como forma 
de repor o índice da inflação, 
além da manutenção do direi-
to a folgas aos domingos.

OUTRO LADO
Por meio de nota, a Fa-

mesp informou que aguar-
da notificação do SindSaú-
de quanto à deflagração da 
greve e que tomará as provi-
dências legais cabíveis para 
assegurar a manutenção do 
atendimento aos pacientes 

e o direito ao trabalho aos 
funcionários que não aderi-
rem ao movimento. 

A fundação também 
afirma que considera a de-
cisão precipitada, “que in-
viabiliza qualquer negocia-

ção e, consequentemente, 
cria possibilidades de pre-
juízos aos pacientes e aos 
colaboradores”.

Também frisa esperar 
que os funcionários reco-
nheçam “as enormes di-

ficuldades enfrentadas” e 
acreditar que, “juntos, en-
contrarão soluções que as-
segurem a manutenção dos 
empregos e as correções sa-
lariais, considerando a atual 
realidade econômica”.

ONDE?
Todos os 

procedimentos 
ocorrerão no 

Laboratório de 
Análises Clínicas 

da faculdade


