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4  BAURU, quarta-feira, 20 de março de 2019

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos das localidades de Agudos e Borebi tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 14/03/2019 das 05h13 às 06h48. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de Espírito Santo do Turvo e Domélia tiveram seu 
funcionamento prejudicado de 13/03/2019 às 22h02 até 14/03/2019 às 07h40. Assim 
que houve a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento 
danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na 

central da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Rosália tiveram seu 

funcionamento prejudicado de 14/03/2019 às 19h55 até 15/03/2019 às 00h32. Após 

o retorno da energia elétrica no local o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de Borebi e Agudos tiveram seu funcionamento 
prejudicado de 14/03/2019 às 23h57 até 15/03/2019 às 06h00. Assim que houve a 
interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi 
recuperado.

Comunicado

7 acertos (0) 0,00
6 acertos (4) R$ 22.486,55
5 acertos (117) R$ 1.098,24
4 acertos (2.460) R$ 6,00 
3 acertos (24.763) R$ 2,00 

UNIÃO BARBARENSE/SP
 Time do coração:

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 

05  - 20 - 21  - 41  - 43  - 50

13  - 14  - 35  - 39  - 46  - 47

11 - 17  - 26 - 29 - 32 - 40 - 70 

1º sorteio

2º sorteio

QUINA

TIMEMANIA

DUPLA SENA

Quina (0) 0,00
Quadra (109) R$ 4.410,31
Terno (7.265) R$ 99,50
Duque (163.418) R$ 2,43

Sena (0) 0,00
Quina (16) R$ 3.032,57
Quadra (607) R$ 91,35
Terno (11.703) R$ 2,36

Sena (0) 0,00
Quina (10) R$ 4.366,90
Quadra (656) R$ 84,53
Terno (13.787) R$ 2,01

4.928

1.307

1.915
02 - 16  - 24  - 47  - 68

Ganhadores Prêmio Ganhadores Prêmio

Ganhadores Prêmio

Ganhadores Prêmio

LOTERIAS

LOTOMANIA 1.953 
07 - 20 - 23 - 31 - 34
35 - 36 - 53 - 54 - 58
59 - 65 - 71 - 83 - 87
94 - 95 - 98 - 99 - 00

Ganhadores Prêmio

20 acertos (0) 0,00
19 acertos (7) R$ 35.737,00
18 acertos (114) R$ 1.371,49
17 acertos (1.087) R$ 143,83
16 acertos (6.296) R$ 24,83
15acertos (29.294) R$ 5,33
0 acertos (0) 0,00

Além da dengue, os 
escorpiões seguem deixando Bauru em estado de 
alerta. Mais preocupados ainda estão os pais cujas 
crianças estudam na Emeii Luzia Therezinha de 
Oliveira Braga, na Vila Industrial. Por lá, o aracnídeo 
foi localizado, como mostram fotos enviadas ao 
JC ontem. “Tem quase 200 crianças no local  e 
já pediram providências, porém, nada foi feito”, 
critica uma leitora. Em nota emitida pela assessoria 
de comunicação, o Departamento de Ensino 
Fundamental da Secretaria de Educação informou 
que o escorpião será encaminhado ao Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ), que, ontem mesmo, faria 
uma varredura na escola. Segundo o departamento, 
a Emeii já está tomando os cuidados necessários. 
“Todos os dias, os responsáveis fazem vistoria nas 
dependências, se atentando às prateleiras, tapetes 
e outros pontos estratégicos que o escorpião possa 
estar”, complementa a nota.

Fotos: Divulgação

ESCORPIÃO EM CRECHE -

‘Dia C’ leva serviços 
ao Jd. Manchester

Entre 9h e 13h do dia 13 
de abril, a USC reali-
zará a campanha “Dia 

do Coração” (“Dia C”), que 
consiste em uma grande 
mobilização de volta às au-
las. Em um único dia, todos 
os cursos, representados 
por seus estudantes acom-
panhados de professores e 
funcionários, estarão reu-
nidos para “transformar” o 
Jardim Manchester.

No bairro, há centenas de 
construções irregulares que 
abrigam, pelo menos, 900 fa-
mílias de forma improvisada. 
Faltam condições básicas, 
como esgoto, rede de água 
pluvial, guia, sarjeta, asfalto, 
iluminação pública em boa 
parte das ruas, Unidade Bási-
ca de Saúde (UBSs), creche, 
Centro de Assistência Social 
(Cras) e escolas.

Neste ano, a mobilização 
irá beneficiar a população nas 
áreas da saúde, educação, la-
zer e sustentabilidade, focan-
do não somente no auxilio as-
sistencialista e momentâneo, 
mas, segundo a coordenação, 
levando aprendizados que 
contribuam para a transfor-
mação social da comunidade, 
promovendo a integração e 
inclusão e possibilitando o 
exercício posterior das ativi-
dades transmitidas nas ofici-
nas. A previsão para 2019 é 
que, com o apoio da Prefei-
tura de Bauru e da Paróquia 
Maria de Nazaré, o “Dia C” 
impacte direta e indiretamen-
te 400 famílias, totalizando 
1,5 mil pessoas atendidas 
com atividades e serviços.

A expectativa é 
atender 1,5 mil 
pessoas com todos 
os cursos da USC

AÇÕES PREVISTAS
Entre os serviços, haverá 

testes de saúde; massagens 
relaxantes; montagem de mó-
veis e brinquedos com mate-
riais recicláveis; confecção 
de hortas suspensas; elabo-
ração de currículo; produção 
de artesanato; recreação para 
crianças; entregas de kits es-
colares, lanches, brinquedos, 
cestas básicas, entre outros; e 
várias outras ações.

“Com o ‘Dia do Coração’, 
reafirmamos nosso repúdio ao 
trote violento e fechamos com 
chave de ouro o Trote Solidá-
rio aplicado aos nossos calou-
ros do ano de 2019. Será uma 
manhã inesquecível na vida de 
cada participante, uma vez que 
fortalecerá nossa consciência 
social, solidariedade, gratidão 
e respeito ao próximo. Desde 
o início do Ensino Superior, 
vamos consolidando a certe-
za de que nossa formação é 
orientada para o bem da socie-
dade e cada um é protagonista 
na construção da civilização 
do amor. Vale lembrar que, 
ao longo do ano, realizaremos 
outras ações nesta querida 
comunidade através da disci-
plina de Responsabilidade So-
cial”, ressalta a coordenadora 
da Pastoral da Universidade 
(PdU), irmã Márcia Assis

SERVIÇO
A ação será no dia 13 de 

abril na rua Josué das Neves, 
quadra 1, no Jardim Man-
chester. O “Dia C” é uma 
realização da Pró-Reitoria 
Acadêmica, em parceria 
com a Pastoral da Universi-
dade (PdU). Mais informa-
ções podem ser adquiridas 
através do e-mail comunita-
ria@usc.br ou pelo telefone 
(14) 2107-7026. A USC fica 
na rua Irmã Arminda, 10-50, 
Jardim Brasil, Bauru.

Família de bebê com cardiopatia faz 
protesto e obtém vaga de internação
Leito para que o recém-nascido possa passar por cirurgia foi liberado durante a manifestação; ele será transferido para São José do Rio Preto

Dalberto Maldonado e Sílvia Gabriela de Souza, mãe do garoto, realizaram protesto ontem

Samantha Ciuffa

Familiares e amigos de 
Emanuel Eduardo Ba-
tista Prado fizeram um 

protesto na tarde de ontem, 
em frente à Maternidade 
Santa Isabel, para reivindi-
car a liberação de vaga em 
um hospital de referência 
habilitado para fazer a ci-
rurgia no coração de que o 

menino necessita.
Emanuel, que tem 13 

dias de vida, nasceu com 
cardiopatia congênita e 
está entubado na mater-
nidade, respirando com a 
ajuda de aparelhos. Coin-
cidentemente, durante o 
protesto, a família recebeu 
a informação de que a vaga 
foi liberada pela Central 
de Regulação de Oferta de 
Serviço de Saúde (Cross), 
vinculada ao Estado, após 
três dias de espera.

Os manifestantes empu-
nharam faixas e cartazes e 
chegaram a bloquear a pas-
sagem de veículos na quadra 
26 da rua Araújo Leite. Com 
a chegada da Polícia Militar, 
o trânsito foi liberado após 
rápida negociação com os 
integrantes do ato.

Mãe do garoto, Sílvia 
Gabriela de Souza, 27 anos, 
conta que Emanuel chegou 
a ir para casa depois do nas-
cimento, com diagnóstico 
de “sopro” no coração. No 
dia 15 de março, depois de 
sofrer um choque cardiogê-
nico, a criança voltou para a 

maternidade e foi entubada.
“Ele ficou ‘virando’ 

o olho, ficou com a boca 
roxa. Levamos para a UPA 
do Geisel e, no mesmo dia, 
ele foi para a maternidade”, 
relembra. O pedido para 
transferência para um hos-
pital de referência, segundo 
a mãe, foi feito no dia se-
guinte, mas a confirmação 
da disponibilidade de vaga 
no Hospital de Base de São 
José do Rio Preto só ocorreu 
na tarde de ontem.

“Deveria ter feito o pro-
testo antes. Assim, quem 
sabe, eu teria conseguido a 
vaga mais rápido. Meu filho 
é recém-nascido e está sendo 
sustentado apenas por soro 
e um tubo de oxigênio. Ele 
não vai aguentar muito tem-
po assim”, lamenta.

Sílvia afirma que os pro-
fissionais da maternidade 
informaram que a transfe-
rência para São José do Rio 
Preto ocorrerá somente ama-
nhã, tempo que seria neces-
sário para as equipes dos 
dois hospitais alinharem os 
trâmites para o transporte 

TISA MORAES

e recebimento do paciente. 
“Teremos de esperar, mas 
agora, ao menos, temos uma 
esperança de que o Emanuel 
terá chance de se recuperar. 
Ele nasceu com garra de 
vencedor e vai conseguir 
sair dessa”, diz.

Por meio de nota, a Se-

cretaria da Saúde do Estado 
informou apenas que Ema-
nuel será transferido para o 
Hospital de Base de São José 
do Rio Preto, serviço de re-
ferência em cirurgia cardíaca 
infantil, e que o paciente se-
guirá na Maternidade Santa 
Isabel até que a transferência 

seja concluída. 
Não respondeu à repor-

tagem, contudo, porque a 
demanda por cirurgia não 
foi identificada assim que a 
criança nasceu e o motivo da 
demora para a liberação da 
internação em um hospital 
de referência da região.

Teremos de esperar, 
mas agora, ao 
menos, temos 
uma esperança 
de que o Emanuel 
terá chance de 
se recuperar. Ele 
nasceu com garra 
de vencedor e 
vai conseguir 
sair dessa’

Sílvia de Souza,
mãe do garoto


