
GERAL

BAURU, quarta-feira, 15 de maio de 2019  7

RÁPIDAS
 NRISCOS DO CIGARRO

Ação antitabagismo 
ocorre nesta quarta

Os cursos de Enfermagem, 
Fisioterapia e Odontologia 
da USC realizam hoje a 
Campanha Antitabagis-
mo, em comemoração ao 
Dia Mundial sem Tabaco, 
celebrado no final do mês 
(31). Estudantes estarão no 
Bloco J, ao lado do eleva-
dor, das 18h30 às 21h30, 
orientando a população 
sobre os riscos do tabagis-
mo. O evento é aberto ao 
público. Serão oferecidos 
os serviços de orientações 
sobre o fumo, doenças as-
sociadas, testes de desem-
penho pulmonar, aferição 
de pressão e avaliação da 
boca. A temática deste ano 
será “Conhecimento gera 
consciência e consciência 
gera atitude”. A USC fica na 
rua Irmã Arminda, 10-50, 
Jardim Brasil.

 NENGENHARIA

Semana da Unesp 
abre as inscrições

A Semana de Engenha-
ria (Semeng) da Unesp 
de Bauru será realizada 
entre 20 e 24 de maio e as 
inscrições já estão abertas. 
Neste ano, os principais 
nomes do evento são: 
Sérgio Gama (“Transfor-
mação digital e inovação 
com inteligência artificial”), 
Gislaine Magrini (“O currí-
culo como ferramenta para 
geração de entrevistas”), 
Marcio Sequeira de Oliveira 
(“Mola - uma nova maneira 
de estudar e ensinar o 
comportamento das estru-
turas”), Cecília de Carvalho 
Castro e Silva (“Grafeno - o 
que está por vir”) e Marco 
Henrique Terra (“Sistemas 
Autônomos Cooperativos”). 
Além de palestras sobre os 
mais variados assuntos, o 
evento oferece conteúdos 
diversos, como minicur-
sos, workshops, mesas 
redondas, visitas técnicas 
e competições. Nesta 22.ª 
edição, a semana contará 
com outra novidade: a 
Feira de Estágios - Se-
meng x Ciee. Inscrições 
e programação completa 
pelo link doity.com.br/
xxiii-semeng-bauru.

 NENFERMAGEM

Unimed tem evento 
com quatro palestras

Será realizado, no próxi-
mo dia 30 de maio, o 9.º 
Simpósio de Enfermagem 
do Hospital Unimed Bauru 
(HUB). O evento contará 
com quatro palestras de 
profissionais renomados, 
no Centro de Estudos do 
HUB (Cehub). O tema desta 
edição será “Cuidar de 
quem cuida 3”. “A ideia é 
proporcionar a todos um 
dia com muita troca de 
informações e aprendiza-
do”, explica a gerente de 
enfermagem do HUB, Luci 
Aparecida de Souza. As 
inscrições já se esgotaram. 
Foram disponibilizadas 140 
vagas, sendo 70 para o 
público interno e 70 para 
o externo. Devido à grande 
procura, foi aberta a lista 
de espera. Os agendamen-
tos devem ser feitos pelo 
(14) 3103-2123. A partici-
pação é gratuita, apenas 
sendo solicitada a doação 
de um pacote de fralda 
geriátrica, que deve ser 
entregue no dia do evento. 

Aos 92 anos, Luciano Dias Pires 
celebra sete décadas na imprensa
Idealizador do Bauru Ilustrado, caderno veiculado pelo JC desde 1976, o jornalista e memorialista faz aniversário hoje

Luciano Dias Pires idealizou o Bauru Ilustrado, que circula até hoje como suplemento do JC

Samantha Ciuffa

A memória e a impren-
sa bauruenses estão 
em festa hoje. O jor-

nalista Luciano Dias Pires 
completa, nesta quarta-fei-
ra, 92 anos de vida e outros 
70 de atuação na mídia. 
Idealizador do Bauru Ilus-
trado, caderno veiculado 
pelo JC desde 1976, ele 
vive no município há exa-
tas nove décadas. 

Nascido em Botuca-
tu, Luciano cresceu em 
meio à comunicação, já que 
o pai era tipógrafo e a mãe, 
escritora. Aos 2 anos, che-
gou a Bauru e nunca sequer 
pensou em sair da cidade. 
Noroestino convicto, o jor-
nalista exerceu o cargo de 
relações públicas da Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasil 
(NOB) até se aposentar, no 
dia 1 de julho de 1982. 

CINTHIA MILANEZ Antes, decidiu levantar 
a história da ferrovia, que 
se mesclava com a do mu-
nicípio que a abrigava. Em 
1974, teve a ideia de lançar 
o Bauru Ilustrado, inicial-
mente, como uma publica-
ção particular. Em 1976, ela 
se tornou um suplemento do 
Jornal da Cidade.

O jornalista também tra-
balhou no rádio. Inclusive, 
este foi o primeiro contato 
que teve com a imprensa 
local. Em 1949, atuava na 
Bauru Rádio Clube. “Ini-
ciei como locutor, passei 
a fazer os comerciais nos 
intervalos dos programas 
de auditório e, um dia, co-
mandava algumas destas 
apresentações”, relata.

Em meados de 1950, ele 
apresentou o Grande Jor-
nal Falado G8, ao lado do 
jornalista Nelson Reginato, 
do Diário de Bauru. Poste-
riormente, já sozinho neste 
programa, ele começou a co-
mandar uma atração idênti-
ca, desta vez, na rádio Emis-
sora Terra Branca.

Em 1953, quando o Es-
porte Clube Noroeste foi 
promovido para o futebol de 
elite do Estado de São Paulo, 
Luciano lançou uma audição 
de incentivo, denominada 
“Pra Frente, Noroeste”.

O jornalista assumiu, ain-
da, o cargo de diretor de Pro-

paganda do Estádio Alfredo 
de Castilho. “Sugeri e fui 
prontamente atendido para a 
implantação de som naquele 
parque esportivo, anuncian-
do resultados e mensagens 
publicitárias durante os in-
tervalos”, narra.

JÁ NO IMPRESSO...
Transcorrido certo tem-

po, Luciano decidiu deixar 
o rádio para atuar, definiti-
vamente, na imprensa escri-
ta, momento em que passou 

pelo Diário de Bauru, A No-
tícia e Gazeta Paulista, todos 
sediados no município. Pa-
ralelamente, foi nomeado re-
dator regional dos Diários de 
São Paulo e da Noite, ambos 
da Capital Paulista.

Em 1974, idealizou o 
próprio jornal, o Bauru 
Ilustrado. “Era uma publi-
cação mensal que batizei 
como sendo o meu quar-
to filho”, observa. Desde 
1976, o suplemento é vei-
culado pelo Jornal da Ci-

dade. O caderno, composto 
por 12 páginas, circula até 
hoje, uma vez ao mês.

Para o jornalista, não há 
do que se arrepender. “Hoje, 
olhando para o passado, ao 
lado da esposa Helena, dos 
filhos Luciano, Luiz Antô-
nio e Lúcia Helena, dos ne-
tos Daniel, Gabi, Luciana, 
Bárbara, Mathias e Fernan-
da, bem como da bisneta Isa, 
vejo uma trajetória de vida 
amplamente vitoriosa”, fina-
liza o aniversariante.

Os 90 anos vivendo em Bauru 
fizeram com que o jornalista 

Luciano Dias Pires colecionasse uma 
série de boas lembranças. Entre elas, 
está a época em que frequentava os 
grupos escolares Lourenço Filho e 
Rodrigues de Abreu, sob a tutela das 
professoras Isaura Viana, Carolina Lo-
pes de Almeida e Adelaide Landhal.
Ainda nos estudos, Luciano passou 
pelo Guedes de Azevedo. Ele destaca a 

atuação dos educadores José, Waldomi-
ro, Antônio, Durval, Everaldo e Maria, 
bem como do seu primo Luiz.
O jornalista guarda, também, lembran-
ças do cenário político da década de 
30, além das inaugurações, das gran-
des vitórias no campo desportivo e do 
surgimento dos bairros, que vieram a 
emoldurar diferentes regiões. “Espero 
continuar sendo testemunha ocular do 
desenvolvimento bauruense”, ressalta.

Boas lembranças

Aos 92 anos, Luciano Dias Pires garante que escreve o Bauru 
Ilustrado com a mesma empolgação da sua primeira edição
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Paróquia tem Cerco 
de Jericó até sábado

Com o intuito de quebrar 
as “muralhas” da vida, 
como dificuldades finan-

ceiras, problemas familiares 
e doenças, a Igreja Católica 
promove o Cerco de Jericó, 
que consiste em uma corrente 
de orações. A Paróquia de São 
João Batista e Nossa Senho-
ra de Lourdes, situada na Vila 
Ipiranga, em Bauru, abriga a 
iniciativa até sábado, dia 18.

De acordo com o padre 
Paulo Tavares de Brito, o Cer-
co de Jericó teve início no úl-
timo dia 12. No decorrer desta 
semana, os fiéis têm a oportu-
nidade de participar da missa 
e da corrente de orações, que 
se dão diariamente, das 20h às 
22h, na sede da instituição.

CINTHIA MILANEZ

As missas ocorrem 
às 20h, na São João 
Batista e Nossa 
Senhora de Lourdes

Ainda segundo o pároco, a 
iniciativa é inspirada no capítu-
lo 6 do Livro de Josué, presen-
te no Velho Testamento. “Uma 
muralha separava o seu povo 
da Terra Prometida, chamada 
de Jericó. Deus falou a Josué 
que só o poder da oração des-
truiria o empecilho”, explica.

O padre Paulo acredita que 
as “muralhas”, hoje, sejam os 
problemas de ordem finan-
ceira, emocional, além das 
doenças. “Toda vez que senti-
mos esta necessidade junto à 
comunidade, promovemos o 
Cerco de Jericó”, acrescenta.

Anteontem, a paróquia 
chegou a receber 1,3 mil fiéis.

SERVIÇO
O Cerco de Jericó da Paró-

quia de São João Batista e Nos-
sa Senhora de Lourdes ocorre 
diariamente, das 20h às 22h, 
até sábado, dia 18, na sede da 
instituição, que fica na rua Pe-
dro Fernandes, 13-84, na Vila 
Ipiranga, em Bauru. Outras in-
formações: (14) 3236-2112.

Vejo uma 
trajetória de vida 
amplamente 
vitoriosa’

Luciano Dias 
Pires,
jornalista

Hoje, das 8h 
às 9h, o Ambulatório Médico de 
Especialidades (AME) de Bauru, 
unidade estadual sob gestão 
da Famesp, promoverá uma 
ação educativa e lúdica junto a 
pacientes em sala de espera para 
demonstrar a importância da 
lavagem das mãos na prevenção 
de doenças. Com o reforço lúdico 
dos voluntários do Projeto Alegria, 
a iniciativa visa envolver os 
pacientes e fixar orientações sobre 
a higienização correta das mãos.  “É 
o procedimento mais importante e 
barato para evitar a transmissão de 
infecções relacionadas à assistência 
à saúde, por isso reforçamos 
sempre as orientações sobre 
esse tema”, destaca a enfermeira 
Sandra Grossi. A iniciativa faz alusão 
ao Dia Mundial de Higienização 
das Mãos (comemorado em 5 de 
maio). Instituída pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a data visa 
intensificar ações que estimulem o 
hábito diariamente. Dados do órgão 
mostram que o hábito pode reduzir 
em até 40% a contaminação por vírus 
e bactérias que causam doenças 
como gripes, resfriados, conjuntivites 
e viroses. Na foto, a ação realizada 
ontem no AME de Tupã.
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