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A cada 2 dias, Bauru e região
têm um transplante de órgãos
Neste ano, foram realizados 126 procedimentos do tipo; nesta quinta, inclusive, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos
Arquivo Pessoal

CINTHIA MILANEZ

“

Eu creio que, onde o Rafa
estiver, ele está feliz com
esta boa ação”. A frase é
da professora Luciane de Souza Pfeifer Marangon Borges,
de 43 anos. Ela é irmã do técnico em mecânica Rafael de
Souza Pfeifer, de 35 anos, que
morreu no último dia 20, após
uma agressão em Pirajuí (58
quilômetros de Bauru). Mesmo em um momento de tanta
dor, a família decidiu doar as
córneas da vítima. Felizmente, este ato de solidariedade
não é isolado. Dados mostram que, a cada dois dias, um
transplante de órgãos é feito
ACI-Famesp/Divulgação

Médico Bruno Hercos diz que
quantidade poderia ser maior

em Bauru e região.
Hoje, inclusive, é o Dia
Nacional de Doação de Órgãos. Os números divulgados
pela Central de Transplantes
do Estado de São Paulo dão
conta de que, de janeiro deste ano até o momento, foram
realizados 126 transplantes de
órgãos em pacientes da região
de Bauru - formada por 68
municípios. Já em 2017 inteiro, houve 247 transplantes.
Para o médico intensivista Bruno Nascimento
Rosa Hercos, que é coordenador da UTI do Hospital
de Base de Bauru (HBB), a
quantidade de transplantes
feitos na região é significativa, porém, poderia crescer.
O especialista, cuja função é tratar a doença do paciente internado, mas acaba
falando sobre doação de órgãos junto à família, explica que a melhor solução é a
conscientização da população, principalmente, através
das campanhas educativas.
“Muitos deixam de autorizar
a doação por motivos religiosos ou por desconhecer a relevância deste ato”, acrescenta.
‘AJUDAR OS OUTROS’
Se algumas pessoas en-

contram, na religião, barreiras para a doação de órgãos,
o caso da família de Rafael
foi totalmente oposto. “Somos muito católicos e sempre
pensamos no bem que podemos fazer. Nós nunca havíamos conversado sobre isso,
até porque nunca esperávamos que algo assim poderia
acontecer na nossa família.
Mas, o Rafa sempre gostou
de ajudar os outros e isso o
faria feliz”, destaca Luciane.
Conforme o JC noticiou,
Rafael foi agredido na porta
de uma casa noturna em Pirajuí. Ele morreu depois de
19 dias internado na UTI do
HB. A família, mesmo diante da perda inesperada, optou
pela solidariedade e queria ter
doado até mais órgãos. Contudo, por conta de um protocolo que não comprovou a
morte cerebral antes, não foi
possível. “Queríamos que o
coração dele continuasse batendo em outro corpo. Mas, as
córneas já vão ajudar muito.
Tenho amigos que receberam
córneas e sei o quanto é difícil
conseguir”, conclui a irmã.
O médico Bruno Hercos
confirma que, quando a família é consciente da importância de salvar outras vidas,

Luciane e o irmão Rafael: mesmo na dor, veio a solidariedade
a equipe multidisciplinar do
hospital - médico, enfermeiro,
assistente social e psicólogo não enfrenta qualquer dificuldade em conseguir a doação.
Bruno ainda afirma que
a mentalidade das famílias
mudou bastante. Entretanto,
neste momento, há mais de 10
mil pessoas à espera de um órgão, somente no Estado.
RINS LIDERAM
Mesmo no topo do ranking
entre os órgãos mais doados em
todo o Estado, os rins reúnem o
maior número de pacientes na
fila de espera. Para se ter ideia,
o renal crônico representa 91%
do total de residentes em São
Paulo, que estão cadastrados

na Lista de Espera de Pacientes
Ativos do Ministério da Saúde.
Conforme os números
repassados pelo Instituto de
Nefrologia de Bauru (Ineb),
dos 12.763 paulistas catalogados, 11.607 aguardam
um rim. Só no Ineb, 13 pacientes esperam o transplante deste órgão. Outros 11 já
passaram pelo procedimento
e recebem acompanhamento especializado de equipe
multidisciplinar.
Já o médico Bruno Nascimento Rosa Hercos explica
que a Doença Renal Crônica
(DRC) é muito comum, fato
que justifica a grande quantidade de pacientes já transplantados ou aguardando a doação.

Curso para deixar de fumar segue aberto até amanhã

T

erminam, amanhã, as inscrições para o curso gratuito “Como Deixar de
Fumar”, em Bauru. Os encontros ocorrem entre os dias 1 e 5

de outubro e as inscrições podem ser feitas via WhatsApp,
pelo telefone (14) 99103-8612.
Na inscrição, será agendado um horário para uma

triagem, quando profissionais
voluntários de saúde farão a
avaliação de cada participante. O curso inicia com cinco
dias intensivos e, após esse

Aulão Gabarita Enem recebe as
inscrições até o próximo dia 10
Evento da USC é
gratuito, aberto a
todos e ocorrerá
em 20 de outubro

A

USC realiza, no dia 20
de outubro, às 13h30, o
Aulão Gabarita Enem.
As inscrições estão abertas até
o dia 10 de outubro pelo site
(https://www.usc.br/site/conteudo/7481-aulao-gabarita-enem.html) e a entrada é gratuita e solidária, mediante doação
de um litro de leite longa vida.
O Aulão Gabarita Enem
– a maior aberta do estilo em
Bauru, segundo a organização
- é uma megarrevisão direcionada a jovens e adultos que,

prioritariamente, concluíram
ou estão cursando o último ano
do Ensino Médio, interessados em ingressar na Educação
Superior e focados na preparação para o Enem. Na aula, serão trabalhados os conteúdos
mais presentes e cobrados no
exame, tais como atualidades,
física, química, matemática,
biologia, redação e língua portuguesa, os quais serão revisados pelos professores da USC.
A pró-reitora acadêmica,
Irmã Ilda Basso, enfatiza que,
com o evento, a USC, rumo
aos 65 anos, segue com seu
compromisso de educar. “O
Aulão será mais uma atividade, onde, de ‘portas abertas’,
acolheremos a todos para
propiciarmos conhecimento

e integração, estimulando a
capacidade criativa, e de mostrarmos o quanto é importante
cada estudante acreditar no seu
próprio potencial para fazer
a escolha certa e ingressar no
Ensino Superior”, disse.
SERVIÇO
O Aulão Gabarita Enem
da USC será no dia 20 de outubro, às 13h30, no Auditório
João Paulo II, localizado no
bloco J do câmpus. As inscrições estão abertas até o dia 10
de outubro, no site. A entrada
é gratuita e solidária, mediante
doação de um litro de leite. A
USC fica na rua Irmã Arminda, 10-50, Jardim Brasil. Mais
informações: (14) 2107-7030
ou centraldeeventos@usc.br.

período, o paciente passa por
tratamento e encontros semanais por três meses.
O curso é um projeto mundial da Igreja Adventista do

Sétimo Dia, que, em Bauru, é
oferecido já há 20 anos em parceria com a prefeitura e com o
Serviço de Orientação e Prevenção do Câncer (SOPC).

DESENHO
VIRA SELO A Secretaria
Municipal da
Educação, em
parceria com os
Correios, realizou
a entrega do
prêmio referente
ao “Concurso
de Arte JuvenilBrasil rumo a
Copa 2018”
no Núcleo de
Ensino Renovado Lydia Alexandrina Nava Cury, no
Geisel. O concurso teve como objetivo a eleição
da arte no tema “Brasil Rumo à Copa 2018” para
ser impresso no formato de selo personalizado
na Superintendência Estadual de Operações dos
Correios São Paulo Interior. O vencedor, Renzo
Vitorino de Oliveira Dias, de 10 anos, recebeu como
premiação o seu desenho transformado em selo
personalizado. A entrega foi feita pelo gerente da
Agência Filatélica de Bauru, Heverton Pagliaci. Os
pais do aluno vencedor, Patrícia Cristina e Marcos
Luís (na foto), também participaram da solenidade.

1.ª Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação vem aí

A

prefeitura, por meio da
parceria entre as secretarias de Desenvolvimento
Econômico, Turismo e Renda
e de Educação, realiza, entre
os dias 15 e 21 de outubro, a
1.ª Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A

iniciativa ocorrerá simultaneamente à 15.ª Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia.
O tema será “Ciência para
a redução de desigualdades”.
As referidas secretarias serão responsáveis por coordenar a iniciativa, com o apoio

e participação da Comissão
Provisória de Tecnologia e
Inovação e instituições da
sociedade civil, públicas e
privadas, articuladores e expositores. Os interessados
em expor atividades poderão
submeter projetos até ama-

nhã, pelo link http://bit.ly/
calendariotecnologia.
A abertura da Semana Municipal de Ciência, Tecnologia
e Inovação está prevista para
o dia 15 de outubro, às 10h,
no Aeroporto Moussa Tobias,
e contará com a presença de

autoridades e palestras temáticas. Inscrições: desenvolvimento@bauru.sp.gov.br.
Já no dia 19 de outubro,
ocorre a Festa da Ciência, no
Recinto Mello de Moraes, das
8h às 21h. Mais informações:
pedagogico@bauru.sp.gov.br.

RÁPIDAS
NNAFFONSO J. AIELLO

Placa de velocidade
confunde motoristas
Uma placa de sinalização
na av. Affonso José Aiello,
região da Vila Aviação,
gerou polêmica. O aviso de
velocidade máxima a 30
quilômetros por hora perto
do radar provocou confundiu os motoristas, uma vez
que a via sempre teve limite
de 50 km/h. A Emdurb
informou que, por conta
de obras no local e intensa
movimentação de caminhões, uma empreiteira
pediu a instalação da placa,
contudo, não a colocou
no local correto. Assim, a
empresa municipal solicitou
a mudança para aproximadamente 40 ou 50 metros
depois do radar, no sentido
Getúlio–Villaggios, o que foi
realizado ontem à tarde.

NNMELHORES MARCAS

Tilibra ganha em
quatro categorias
A 18.ª edição do Prêmio
Melhores Marcas, que
ocorreu neste mês, em São
Paulo, premiou as marcas
que mais se destacaram
em 2017. Conforme divulgado pela Editora Agnelo,
responsável pela condução
do prêmio, a pesquisa que
selecionou as finalistas
foi realizada pela Internet
entre os meses de janeiro a
junho. A Tilibra foi indicada
em sete categorias de produtos e ganhou em quatro.
Pelo 18.º ano consecutivo,
recebeu o troféu na categoria Agendas. Pelo 16.º ano
seguido, foi vitoriosa na
categoria Cadernos e, pelo
12.º ano consecutivo, foi
agraciada com o troféu de
melhor em Fichários. Por
fim, pela 14.ª vez, a Tilibra
recebeu o principal reconhecimento da noite, o
prêmio Master, que indica
a empresa mais citada
dentre todas as categorias de produtos.

NN10 DE OUTUBRO

Apae realiza o
Lanche da Bondade
A Apae Bauru realiza, no
próximo dia 10, o tradicional Lanche da Bondade. O
evento, que visa angariar
fundos para a instituição,
será realizado a partir das
19h no Espaço Mantovani
(rua Miguel Elias Maluf,
1-25). Os convites custam
R$ 25,00. Mais informações: (14) 3104-2831.

NNREDE ESTADUAL

Cadastro de docentes
temporários é aberto
A Secretaria da Educação
de São Paulo já recebe
o cadastro para 2019 de
professores temporários
de ensinos Fundamental
e Médio. As regras do
processo de atribuição de
classes e aulas e também
da seleção simplificada foram publicadas na edição
de 19 de setembro do Diário Oficial. Os interessados
devem comparecer a uma
das 91 Diretorias Regionais
até 8 de outubro. Os endereços das Diretorias estão
no www.educacao.sp.gov.
br/central-de-atendimento.

