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USC comemora os 65 anos com 
orações, homenagens e teatro

A USC comemora 65 
anos de sua fundação 
no dia 20 de outubro. 

Para celebrar, foram prepara-
das três atividades hoje e nos 
dias 17 e 18 de outubro, com 
entrada gratuita. A programa-
ção é aberta ao público. 

Hoje, uma missa especial 
será realizada no Anfiteatro 
E-002, às 18h, com o objeti-
vo de envolver toda a comu-
nidade e vivenciar o carisma 
de Madre Clélia Merloni, 
fundadora do Instituto das 
Apóstolas do Sagrado Cora-
ção de Jesus (IASCJ), man-
tenedor da USC, e também 
celebrar o Dia do Professor. 

No dia 17, participan-
tes da Universidade Aberta 
à Terceira Idade (Uati) se-
rão homenageados pelos 25 
anos de contribuição e atua-
ção na inserção do idoso na 

sociedade. A solenidade será 
realizada no Auditório João 
Paulo II, às 19h30.

No dia 18 de outubro, a 
USC abre as portas do Au-
ditório João Paulo II para a 
peça “A Chama Sagrada”, às 
20h, promovida pelo IASCJ 
e realizada pela Companhia 
de Teatro Chafariz. O enredo 
é inspirado na vida, obra e 
espiritualidade de Madre Clé-
lia Merloni, que celebra, no 
próximo dia 3 de novembro, 
na Basílica de São João de 
Latrão, em Roma, sua beati-
ficação. A entrada é solidária 
mediante a doação de um qui-
lo de alimento não perecível.

A pró-reitora de Extensão 
e Ação Comunitária, irmã Fa-
biana Bergamin, informa que a 
programação foi pensada com 
o objetivo de reunir a comuni-
dade para agradecer e relem-

brar as conquistas alcançadas 
ao longo de 65 anos em prol da 
educação. “A USC, ao longo 
de sua trajetória, vem consoli-
dando sua identidade pautada 
numa determinação e pers-
pectiva ética e humanística no 
processo de ensinar e aprender 
mantendo seu caráter interdis-
ciplinar, sendo cada vez mais 
dinâmica e participativa. A 
Uati, assim como os projetos 
de extensão, desenvolve ações 
que promovem a integração 
da comunidade universitária 
com a sociedade em geral, 
oferecendo–lhes oportunida-
de de atuarem, como cidadãos 
ativos na sociedade”.

Mais informações na Coor-
denadoria Geral de Extensão 
pelos telefones (14) 2107-7324 
/ 7398 e e-mail extensao@usc.
br. A USC fica na rua Irmã Ar-
minda, 10-50, Jardim Brasil.

Ofertas válidas para Bauru, somente para 10/10/2018 ou enquanto durarem os estoques.

cheques para 
clientes cadastrados

22/11
sem juros

21/01
com juros BEBA COM MODERAÇÃOÉ PROIBIDA A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE IDADE. NÃO ESQUEÇA SUA EMBALAGEM REUTILIZÁVELO MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: Após 6 (seis) meses de idade, continue amamentando seu � lho e ofereça novos alimentos.

99600-4504

Cadastre-se: www.clientecon�anca.com.br

Vem pra Festa.
Vem  pro Clube! 

Aniversário 
        Confiança        Confiança

Só clientes cadas�ados no Clube de Vantagens apr
eitam estas of�tas �clusivas

Clube deVantagens

AZEITE EXTRA VIRGEM 
ANDORINHA

18,35
VIDRO 
500ML

16, 87

Clube deVantagens

NÉCTAR PURITY

3,98
TIPOS 
1L

2,79

Clube deVantagens

CAFÉ 
EM PÓ FORT

6,98
VÁCUO
 500G

5,98

MARGARINA
DORIANA 
CREMOSA

3,95
TIPOS
500G

FEIJÃO CARIOCA 
PATÉKO

2,79
1KG

BEBIDA LÁCTEA 
NESTLÉ NESCAU 
PRONTINHO

1,48
TP
200ML

CHOCOLATE
NESTLÉ  PRESTÍGIO

2,58
6X19G

CERVEJA BRAHMA/
SKOL RETORNÁVEL 
SOMENTE LÍQUIDO

1,89
300ML

VINHO 
DOM BOSCO
 TINTO SUAVE

8,98
750ML

STEAK DE FRANGO 
EMPANADO SEARA

0,98
100G

MAIONESE
ARISCO GOSTINHO 
CASEIRO

2,98
500G

ARROZ TIPO 1
BROTO LEGAL

13,98
5KG

CREME 
DE LEITE 
DANONE

1,98
200G

COXAS E SOBRECOXAS 
DE FRANGO ALLIZ

5,49
CONGELADA
PACOTE/KG

REFRIGERANTE 
GUARANÁ KUAT

3,29
TIPOS 
2L

ALHO FRESCO

0,95
A CADA
100G

BATATA 
INGLESA

0,95
KG

ABÓBORA 
CABOTIAN

1,49
KG

BETERRABA

1,49
KG

LIMITE POR 
COMPRA /

CLIENTE DE 5
UNIDADES

Mesmo brinquedo chega a custar 90% 
a mais em lojas diferentes em Bauru
Levantamento do Procon constatou variação de preço de R$ 70,00 da mesma boneca em dois estabelecimentos; órgão recomenda muita pesquisa 

O Núcleo Regional do Procon-SP pesquisou 57 brinquedos diversos em seis lojas de Bauru

Samantha Ciuffa

O Dia das Crianças é 
nesta sexta-feira e 
muitos pais seguem 

em busca de presentes. Para 
economizar, a recomendação 
de pesquisar preços em vá-
rios estabelecimentos é mais 
válida do que nunca. Um 
levantamento realizado pela 
equipe do Núcleo Regional 
de Bauru da Fundação Pro-
con-SP apontou diferença de 
quase 90% no valor do mes-
mo brinquedo entre uma loja 
e outra na cidade.

A pesquisa, realizada no dia 
17 de setembro em seis estabe-
lecimentos comerciais de Bau-
ru, comparou 57 itens (bicicle-
tas, jogos, massas de modelar, 
bonecas e bonecos), já que 
nem todas as lojas dispunham 
de todos os produtos, por conta 
da diversidade de brinquedos 
ofertados no mercado. 

A maior diferença, que 
pode comprometer - e muito 
- o bolso dos pais na hora da 

compra, foi verificada na bo-
neca “Lady Wifi” (53 cm), da 
marca Miraculous – Boneca 
Baby Brink. Em determinada 
loja, o produto era comercia-
lizado por R$ 79,99, enquan-
to, em outro estabelecimento, 
visitado pela equipe do Pro-
con custava R$ 149,99. Uma 
variação de R$ 70,00, ou 
seja, quase o dobro.

O segundo item no topo 
da lista das maiores varia-
ções é o jogo “Eu Sou...?”, 
da marca Estrela. O preço do 
mesmo brinquedo chegou a 
flutuar 60,01%, indo de R$ 

49,99 em uma loja para R$ 
79,99 em outra.

Fechando o ‘top 3’ das 
maiores discrepâncias aparece 
outro jogo “Lince”, da Grow. 
A pesquisa apontou uma va-
riação de 55,88%, sendo que o 
mesmo item pode ser compra-
do por R$ 44,90 ou R$ 69,99.

É importante destacar 
que as variações de preços 
constatadas se referem ao dia 
em que o levantamento foi 
realizado. Os valores atuais 
podem ser diferentes, visto 
que estão sujeitos à alteração 
conforme a data da compra, 
inclusive por descontos espe-
ciais, ofertas e promoções.

ORIENTAÇÕES
Além de realizar o levanta-

mento, o Procon-SP ainda dá 
dicas aos consumidores. A pri-
meira é pesquisar os diferen-
tes estabelecimentos levando 
em conta preço total, formas 
de pagamento, comodidade e 
vantagens oferecidas.

Outra dica é conside-

MARCUS LIBORIO

rar a idade e interesse da 
criança, para os brinque-
dos que estimulem sociali-
zação e a criatividade.

Deve haver uma preo-
cupação fundamental com a 
segurança do brinquedo. O 

Procon explica que a emba-
lagem precisa indicar a idade 
ou faixa etária e o selo de cer-
tificação do Inmetro, que in-
dica que o produto foi testado 
quanto aos riscos que podem 
oferecer à criança -intoxica-

ção, choque elétrico, perfura-
ção, alergia, entre outros.

A pesquisa completa 
pode ser conferida no site 
http://www.procon.sp.gov.
br/pdf/Bauru%20Brinque-
dos%202018.pdf. 

DICAS
Consumidor deve 
sempre pesquisar 
levando em conta 
preço total, formas 
de pagamento e 

vantagens oferecidas

FALA CONSUMIDOR

“Tenho que comprar 
brinquedo para cinco 
filhos: duas meninas 
e três meninos. Pen-
so em algo na média 
de R$ 100,00.” 
Diana Salles 
Rodrigues, 29 anos, 
dona de casa 

“Já comprei três 
brinquedos: dois 
carrinhos de controle 
remoto do Homem 
Aranha e uma 
boneca. Gastei, em 
média, R$ 300,00.” 
Nilmara Bruzzo, 29 
anos, estudante 

Você vai comprar brinquedo? Qual média de preço? 

“Vou comprar para o meu 
neto Enzo Gabriel, de 8 

anos, na faixa de preço de 
R$ 50,00. Mais que isso, 

por enquanto, não dá.” 
Efigênia Ribeiro Araújo, 

59 anos, auxiliar de 
limpeza

“Tenho dois filhos. 
Portanto, irei comprar 
um brinquedo para cada 
um deles, com valor na 
média de R$ 100,00 a 
R$ 150,00.” 
José Augusto Ribeiro, 
37 anos, autônomo  
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“Vou comprar uma 
boneca para a 
minha filha Maria 
Clara, de 7 anos. 
Pelo que vi, está 
custando entre R$ 
90,00 e R$ 100,00.” 
Rodrigo Vicari, 35 
anos, empresário 

“Vou comprar brin-
quedo para meus 
dois netinhos. Es-
tou pensando em 
uma piscina para 
os dois, de cerca 
de R$ 300,00.” 
Maria Zenilda 
Pereira, 53 anos, 
dona de casa 


