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BAIRROS

RÁPIDAS

 NHOJE 1

Observatório realiza 
evento gratuito

Hoje, das 19h30 às 22h, o 
Observatório Didático de 
Astronomia Lionel José 
Andriatto promove o evento 
“Selene: nossa vizinha 
cósmica”. Haverá palestras 
sequenciais, observações 
com telescópios e também 
de crateras e montanhas 
da Lua, reconhecimento 
de constelações a olho 
nu, sorteio de brindes, 
entre outros. Também será 
realizada a cerimônia de 
doação de um telescópio 
ao Observatório por uma 
família de Bauru. A entrada 
é gratuita e as observações 
do céu dependem das 
condições atmosféricas. 
O Observatório fica nas 
dependências do IPMet 
(“Radar da Unesp”).

 NHOJE 2

AME promove ações 
do Novembro Azul

Em alusão à campanha 
Novembro Azul, hoje, o 
AME de Bauru, unidade 
estadual sob gestão da Fa-
mesp, irá realizar ações di-
recionadas à promoção da 
saúde do homem nas salas 
de espera do Ambulatório. 
Das 7h às 12h, alunas de 
enfermagem da USC irão 
ministrar palestras sobre 
tabagismo, alimentação 
saudável e câncer de 
próstata. Além disso, mesa 
de café da manhã saudável 
e entrega de folders com 
orientações de saúde estão 
na programação. As ativi-
dades serão oferecidas ex-
clusivamente aos cerca de 
320 pacientes que já estão 
agendados para algum tipo 
de atendimento neste dia e 
a seus acompanhantes.

 NHOJE 3

Associações de 
moradores se reúnem

A Secretaria das Adminis-
trações Regionais (Sear), 
em parceria com a OAB 
Bauru, realiza hoje, a partir 
das 8h, o 8.º Encontro Anual 
das Associações de Mora-
dores e Lideranças Comu-
nitárias. O evento pretende 
reunir aproximadamente 
70 pessoas para discutir o 
tema “A importância da re-
gularização e manutenção 
das associações de mora-
dores de Bairros. Lideran-
ças Comunitárias: proposta 
para um bairro melhor”. O 
encontro será na Casa da 
Advocacia de Bauru (av. 
Nações unidas, 30-30). 
Informações: 3235-1105. A 
entrada é gratuita e aberta 
a todos os interessados.

 NCONCURSOS

Provas serão 
realizadas amanhã

A Prefeitura de Bauru realiza 
amanhã as provas objetivas 
dos concursos para pedreiro 
e técnico de administração 
(Funprev). Os exames serão 
aplicados às 8h50 na Unesp, 
Bloco 2, na avenida Luiz 
Edmundo Carrijo Coube, 
14-01, no Vargem Limpa. 
A organização pede aos 
candidatos que cheguem 
com antecedência mínima 
de 30 minutos.

Alerta: família cai em golpe de aluguel em casa de praia

Uma família do Jar-
dim Silvestre, na re-
gião do Núcleo Mary 

BRUNO FREITAS

Mulher pediu R$ 750 
para a reserva de 
imóvel em Ubatuba e 
depois sumiu

Dota, em Bauru, teve pre-
juízo financeiro ao tentar 
passar o réveillon na cidade 
de Ubatuba, no Litoral Pau-
lista. A frustração é resulta-
do de um golpe praticado 
por uma mulher que prome-
tia o aluguel de um imóvel 
por três dias.

Uma jovem de 18 anos 
registrou boletim de ocor-
rência (BO) na noite desta 

quinta-feira e contou à polí-
cia que a estelionatária, uti-
lizando o nome falso, anun-
ciava por meio da Internet 
o aluguel de residências no 
Litoral de São Paulo. 

Ela cobrou o valor de R$ 
1.450,00, por três dias de uso 
em uma casa na região cen-
tral de Ubatuba.

A mulher exigiu que a 
quantia de R$ 750,00 fosse 

depositada em uma conta 
bancária, como garantia de 
reserva do imóvel. Ainda 
segundo o BO, depois do 
pagamento, as vítimas não 
conseguiram mais contato 
com a mulher por telefone 
e nem por e-mail. Depois, 
a jovem descobriu por meio 
de pesquisas em rede social 
que outras pessoas foram 
vítimas da mesma golpista.

MAIS VÍTIMAS
Após perceber que havia 

caído em um golpe, 
jovem descobriu que 

outras pessoas também 
foram enganadas 

30 casais realizam o 
sonho neste domingo

A Prefeitura Municipal, 
através do Fundo So-
cial de Solidariedade 

do Município e da Secretaria 
do Bem-Estar Social, realiza 
amanhã a cerimônia do Ca-
samento Comunitário 2017.

O evento ocorre pelo sex-
to ano consecutivo e contará 
com a participação de 30 ca-
sais. A cerimônia será realiza-
da no Buffet Caversan, às 19h. 

O Casamento Comunitá-
rio tem como objetivo atender 
aos casais com renda mensal 

Casamento 
Comunitário será 
realizado no Buffet 
Caversan, às 19h

de até dois salários mínimos, 
que já convivem juntos e não 
tiveram a oportunidade de 
oficializar a união.   

“Quando nos propuse-
mos a dar continuidade em 
um programa que deu certo 
e que todos os anos os ca-
sais esperam, sabíamos que 
o nosso principal desafio 
seria realizar sonhos e isso 
nos motiva a fazer cada ano 
melhor”, informa a presiden-
te do Fundo Social de Soli-
dariedade, Lázara Gazzetta.

“Hoje, o Casamento Co-
munitário demonstra, com 
sua trajetória, credibilidade 
e seriedade como sempre 
foi feito e o mais importan-
te 100% gratuito aos casais, 
graças as parcerias e colabo-
ração das empresas de nosso 
município”, complementa.

A prefeitura agradece 
a participação e a parceria 
firmada com as várias em-
presas da iniciativa privada 
do município, não apenas 
na parte estrutural, mas, 
principalmente, pela mobi-
lização, atenção, pelo com-
promisso e dedicação.   

Aumenta a doação de sangue 
entre jovens no hemonúcleo
Candidatos entre 18 e 29 anos correspondem a quase 40% dos que procuram a unidade; hoje é o Dia do Doador de Sangue

Valéria afirma que maior participação vem de articulação junto a universidades e grupos de jovens

Alex Mita/JC Imagens

É a possibilidade de salvar 
vidas, sem sequer co-
nhecer a identidade das 

pessoas ajudadas, que leva 
milhares de doadores de san-
gue a procurar, todos os anos, 
o Hemonúcleo do Hospital de 
Base de Bauru. E, entre todos 
os que se dispõem a sentir o 
desconforto da agulha na pele 
em prol de um bem maior, os 
jovens são maioria.

De 2012 a 2016, o ban-
co de sangue contabilizou 
34.273 candidatos à doa-
ção com idades entre 18 e 
29 anos. O volume é 11% 
maior do que o registrado no 
quinquênio anterior, quando 
30.845 pessoas nesta faixa 

TISA MORAES

etária se dispuseram a repor 
o estoque do hemonúcleo.

Considerando os candida-
tos de todas as idades, o avan-
ço foi de 4,7%. Já o número 
de efetivos doadores cresceu 
1,2%, totalizando 74.551 pes-
soas aptas à coleta de sangue 
no período de 2012 a 2016.

Os números são come-
morados pelo hemonúcleo 
hoje, quando é comemorado 
o Dia Nacional do Doador 
de Sangue. Assistente social 
do banco de sangue, Valéria 
Ferreira Nunes Coltri explica 
que os jovens correspondem 
a quase 40% dos candidatos 

à doações devido à articu-
lação do hemonúcleo junto 
a universidades e grupos de 
jovens, incluindo os vincula-
dos a instituições religiosas.

“Outro fator é que, quan-
do mais idade tem a pessoa, 
mais uso de medicação ela 
faz, tornando-a inapta à doa-

CONTINUIDADE
Com parceria do poder 

público e empresas, 
evento ocorre pelo sexto 

ano consecutivo

DESDE 2013
Adolescentes entre 16 e 
17 anos também podem 
doar, com autorização 

do responsável

ANA BEATRIZ GARCIA

Com 200 aves, campeonato de 
pássaros espera 4 mil pessoas 

Promovido pela Asso-
ciação Ornitológica Re-
gional de Bauru (Sorb), 

ocorre amanhã o Campeona-
to Estadual de Pássaros Sil-
vestres, na Associação Des-
portiva da Polícia Militar de 
Bauru, a partir das 7h.

O evento, aberto ao públi-
co, conta com criadores de aves 
de todo o Estado e, de acordo 
com a organização, pretende 
reunir cerca de 4 mil pessoas. 
“É um campeonato importan-
te que atrai criadores de todos 
os lugares, principalmente, 
do Estado. Sempre temos um 
público muito grande que par-
ticipa”, afirma o presidente da 
Sorb, Lázaro Braz Limão.

A competição ocorre entre 
cerca de 200 aves de cinco es-
pécies. São elas canário da ter-
ra, coleira, trinca-ferro, bicudo 

O evento ocorre 
amanhã na Associação 
Desportiva da Polícia 
Militar de Bauru

e curió. “Eles são avaliados 
pela apresentação e, principal-
mente, por quanto tempo pas-
sam cantando”, comenta.

Com uma história de cria-
ção de pássaros que vem de 
berço, Rafael Nogueira Burgo, 
de 35 anos, coleciona troféus 
das competições que partici-
pou e se prepara para amanhã. 
“Aprendi com o meu pai. Des-
de menino, crio pássaros. Não 
tenho muitos, mas é, justamen-
te, para cuidar muito bem dos 
que tenho. Prezo pela qualida-
de e não pela quantidade”.

Das 10 aves que Rafael 
tem, apenas 3 entram para as 

competições. Para este domin-
go, ele levará apenas o seu pás-
saro coleira que foi vice-cam-
peão estadual na disputa de 
2015. “Eu vou só com ele, mas 
tem quem leve muitos pássa-
ros para a competição. Estou 
confiante e espero que a gente 
volte com um troféu”, conclui.

SERVIÇO
O Campeonato Estadual 

de Pássaros Silvestres será a 
partir das 7h, na Associação 
Desportiva da Polícia Militar 
de Bauru, que fica na avenida 
Lucio Luciano, 11- 75, Gei-
sel. A entrada é gratuita.

Rafael Nogueira Burgo com o pássaro que competirá amanhã

Samantha Ciuffa

ção de sangue. Mas, de fato, 
os jovens estão muito enga-
jados”, acrescenta.

ASSÍDUO
O advogado Felipe Perpé-

tuo Serinolli, 30 anos, é um 
deles. Bastante assíduo no 
hemonúcleo, ele conta que 
já doou mais de 50 bolsas de 
plaquetas, componente do 
sangue utilizado em transfu-
sões para prevenir ou tratar 
hemorragias em pacientes.

“Já sou doador há mais 
de dez anos. Como sou doa-
dor apenas de plaquetas, 
consigo fazer a coleta em 
intervalos menores. Ajudo 
umas cinco, seis vezes ao 
ano. É claro que dói, mas 
vale o esforço, porque a 
gente sabe que pode estar 
fazendo a diferença na vida 
de muitas pessoas”, diz.

Valéria revela que, desde 
2013, adolescentes de 16 e 
17 anos também podem doar 
sangue, desde que haja auto-
rização do seu responsável 
legal. Desde então, 603 can-
didatos procuraram o hemo-
núcleo até o ano passado.


