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RÁPIDAS

 NTERCEIRA IDADE

Uati é retomada e 
inscrição segue aberta

Nesta semana, a Univer-
sidade Aberta à Terceira 
Idade (Uati), do Unisa-
grado, realizou a aula 
inaugural, que marca a 
retomada das atividades 
após mais de dois anos 
de suspensão por conta 
da pandemia. O momento 
de reencontro contou com 
apresentações e home-
nagens para acolher os 
quase 70 novos matricu-
lados. E ainda dá tempo 
de participar do projeto. As 
inscrições seguem abertas 
até 31 de agosto e podem 
ser feitas presencialmente 
na sala da Uati (Bloco B do 
Unisagrado), de segunda 
a sexta, das 13h30 às 
17h, ou pela Internet 
(unisagrado.edu.br/no-u-
nisagrado/uati). É preciso 
ter 50 anos ou mais e os 
documentos necessários 
são: RG, CPF e compro-
vante de residência.

 NSOLIDÁRIO 1

União Divina promove 
bazar neste domingo

Neste domingo (21), das 
9h30 às 17h, ocorre o 
bazar solidário do Projeto 
União Divina, com mais de 
2 mil itens no valor de R$ 
4,00 cada. Acima de 20 
peças, a unidade sai por 
R$ 3,00. “Teremos, nos 
diversos tamanhos, peças 
femininas, masculinas e 
infantis, entre elas blusas, 
camisas, camisetas, sapa-
tos, vestidos, saias, roupas 
de frio e vestidos de festa, 
além de acessórios, utili-
dades domésticas, moda 
praia e fitness, DVDs, li-
vros, entre outros”, detalha 
a organização. Informações 
pelo (14) 99792-0303.

 NSOLIDÁRIO 2

Brechó do Voluntários 
em Ação ocorre hoje

Neste sábado (20), das 8h 
às 14h, ocorre o brechó do 
Grupo Voluntários em Ação, 
em prol de suas ativida-
des sociais filantrópicas. 
“Haverá roupas, sapatos, 
bolsas, pequenos móveis, 
decoração, espelhos, aces-
sórios diversos e utilidades 
em geral. Teremos a sala 
de roupas e sapatos com 
preços que variam entre 
R$ 1,00 a R$ 4,00 a peça. 
Outros itens também terão 
preços diferenciados”, 
destaca a organização. O 
brechó será na rua Virgílio 
Malta, 7-9, Centro.

CDU irá ampliar em 67% a 
produção de energia limpa 

De acordo com Aparecido Donizeti Agostinho, presidente da 
Unimed Bauru, CDU foi concebido com conceitos sustentáveis 

Guilherme Tavares

Tendência mundial, a 
energia limpa tem atraí-
do a atenção de muitos 

segmentos do setor privado. 
Nessa esteira, o Centro de 
Diagnóstico Unimed (CDU) 
Bauru iniciou um projeto para 
ampliar a geração de energia 
solar. Até setembro, a unidade 
passará dos atuais 4.258 kwh 
mensais para 11.670 kwh, ou 
seja, um aumento de 67% do 
potencial instalado. O anúncio 
foi feito neste mês em que o 
local completa cinco anos. 

Além do CDU, o Hospital 

Unimed Bauru (HUB) terá 
um acréscimo em sua usina 
solar e uma nova farmácia, a 
ser inaugurada em novembro, 
também ganhará placas foto-
voltaicas. O investimento to-
tal da expansão será de apro-
ximadamente R$ 800 mil.

Concebido para ser um pré-
dio sustentável, o CDU, além 
de geração de energia limpa, 
também trabalha com capta-
ção de águas pluviais para uso 
nos sanitários. Nesses cinco 
anos, a unidade economizou 
2,9 mil metros cúbicos, equi-
valentes a 14% do total consu-
mido no período. E ainda con-
ta com sistema de captação de 
água dos ares-condicionados.

Os dados foram apresen-
tados nesta sexta-feira (19), 
durante evento de aniversário 
do CDU (leia mais abaixo), 
pelo presidente da cooperati-
va, Aparecido Donizeti Agos-
tinho. “Essa é uma preocu-
pação mundial. Existia uma 
expectativa de faltar energia 
e de aumento dos valores. 
Então, o prédio foi pensado 
para permitir essa econo-
mia com base em um tipo de 
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energia em crescimento”.
Desde o início da geração 

solar, foram produzidos 418 
Mkwh na unidade, o que repre-
senta uma economia de R$ 296 
mil de custo efetivo, segundo 
dados da própria Unimed. 

Os equipamentos para a 
expansão da energia limpa já 
foram adquiridos e a instalação 
deve começar ainda em agosto.

HOSPITAL E FARMÁCIA
Já no Hospital Unimed 

Bauru, a expectativa é de saltar 

dos atuais 28 mil kwh por mês 
para 44,6 mil kwh. E uma nova 
farmácia da cooperativa, em 
fase final de obras, terá outros 
4.272 kwh mensais. “Aqui, no 
CDU, chegamos praticamente 
na capacidade máxima, pela 
área disponível para instala-
ção das placas solares. Já no 
hospital, há mais espaço. Mas, 
a geração promove economia 
em todas as unidades, porque 
estamos falando do mesmo 
CNPJ”, explica Ronald Arru-
da, gerente de manutenção. 

Até setembro, unidade 
passará dos atuais 
4.258 kwh mensais 
para 11.670 kwh

Painéis solares instalados no topo do Centro de Diagnóstico

Divulgação 

Centro chega a realizar 
1,1 mil consultas ao dia 

Por dia, até 1,1 mil consultas 
e 680 exames chegam a ser rea-
lizados no Centro de Diagnósti-
co Unimed (CDU). Os números 
foram apresentados ontem, du-
rante evento em comemoração 
aos cinco anos da unidade. 

A estrutura conta com 426 
médicos e outros 269 funcio-
nários, que atuam em 30 es-
pecialidades diferentes. 

O complexo tem 92 con-
sultórios e seis salas de cirur-
gia, além dos laboratórios.

CINCO ANOS

CDU celebra aniversário 
neste mês de agosto

‘Dia D’ de vacinação 
infantil ocorre hoje

A Prefeitura de Bauru, 
através da Secretaria 
de Saúde, realiza, nes-

te sábado (20), o ‘Dia D’ de 
imunização infantil, dentro 
da Campanha Nacional de 
Vacinação da Poliomieli-
te e Multivacinação Infan-
til. Assim, as UBSs e USFs 
funcionarão hoje, das 8h às 
17h. Apenas as UBSs da Vila 
Falcão, Bela Vista, Geisel e 

UBSs e USFs 
funcionam das 8h 
às 17h; pais não 
precisam agendar

Chapadão/Mendonça, que 
prestam atendimento médico 
de livre demanda aos sába-
dos, não aplicarão as doses.

O ‘Dia D’ ocorrerá sem 
agendamento. Basta um dos 
pais apresentar seus documen-
tos, os documentos da criança 
e a carteira de vacinação. O 
uso de máscara é obrigatório 
nas unidades de saúde.

O mutirão neste sábado é 
voltado para a aplicação da va-
cina da poliomielite a crianças 
entre 1 e 4 anos de idade, e para 
a atualização do calendário in-
fantil em crianças e adolescen-
tes menores de 15 anos (até 14 
anos, 11 meses e 29 dias).

Mutirão de Cirurgias 
continua neste sábado

O Governo de São Paulo 
promove, neste sábado 
(20), uma mobilização 

para realizar 7 mil procedi-
mentos do Mutirão de Cirur-
gias. Serão ofertadas consul-
tas de avaliação pré-operatória 
e cirurgias oftalmológicas em 
todo o Estado. Na região, 
são 600 procedimentos nos 
AMEs de Bauru, Botucatu e 
Promissão, na Maternidade 

Unidades de Bauru, 
Botucatu e Promissão 
realizarão outros 600 
procedimentos hoje

Santa Isabel e nos hospital de 
Base e Estadual.  

Conforme o JC noticiou, 
o objetivo é acelerar a fila de 
cirurgias acumulada durante 
o período da pandemia, quan-
do os leitos foram priorizados 
para o atendimento da Co-
vid-19. Assim, hoje, serão 6 
mil procedimentos oftalmoló-
gicos e 1,5 mil avaliações para 
cirurgias gerais no Estado. 

A ação ocorrerá em 25 
hospitais e 46 AMEs e envol-
verá mais de 1,5 profissionais 
de saúde, que estarão exclusi-
vamente nestas unidades du-
rante o sábado para a realiza-
ção dos procedimentos.  


