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Preço de ovo de Páscoa chega
a variar até 53,8% em Bauru
Fundação Procon-SP também analisou barras e bombons de chocolate em diferentes estabelecimentos da cidade

C

omo já é se tornou tradição, a Fundação Procon-SP realizou levantamento de preços de produtos
de Páscoa em estabelecimentos comerciais de várias cidades do Estado e comparou
os preços praticados em cada
um deles. Mais uma vez, ficou evidente a importância
de se pesquisar bem antes da
compra. Em Bauru, bombons
chegam a variar até 65,8%. Já
os ovos podem ter uma diferença de até 53,8%.
Na cidade, a pesquisa foi
feita em nove estabelecimentos no dia 9 deste mês. Foram
comparados 132 itens, sendo
cinco bolos de Páscoa, 43 tabletes de chocolate, 13 bombons e
71 ovos de Páscoa de diversas
marcas, tipos e modelos.

Uma mesma caixa de
bombons, categoria que teve
a maior diferença percentual,
foi encontrada em um estabelecimento por R$ 9,98 e,
em outro, por R$ 5,98, uma
variação de R$ 5,00.
Já sobre o “queridinho” da
data, o ovo de Páscoa, a diferença absoluta foi ainda maior.
O mesmo produto foi achado a
R$ 39,98 em um comércio e a
R$ 25,99 em outro, uma flutuação de R$ 13,00 e que faz diferença no bolso do consumidor.
Em relação aos tabletes
de chocolate, a maior variação foi de 50,50%, com
o mesmo item indo de R$
5,99 a R$ 3,98. Sobre os bolos de Páscoa, a maior discrepância encontrada pelo
Procon foi de um produto

que custava R$ 11,98 em
um local e, em outros, R$
13,99, diferença de 16,7%.
Só fizeram parte da comparação os produtos comercializados em, no mínimo,
três dos locais visitados e
com valores diferentes. “As
variações de preços constatadas referem-se ao período
em que foi realizada a coleta,
os preços atuais podem ser
diferentes, estando sujeitos à
alteração conforme a data da
compra, inclusive por ocasião
de descontos especiais, ofertas
e promoções. Além disso, lojas da mesma rede podem praticar preços diferenciados”,
destaca o Procon, em nota.
A pesquisa pode ser conferida no http://www.procon.sp.
gov.br/pdf/BauruPascoa.pdf.

Dicas ao consumidor
O órgão orienta que o consumidor faça uma
comparação entre os preços praticados por
diferentes estabelecimentos e também considere a
relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido. “É preciso também avaliar a quem será destinado
o chocolate - idade, gosto, restrições alimentares, entre
outras, são questões que não podem ser deixadas de
lado no momento da compra”, aconselha
Algumas informações que são obrigatórias na embalagem, ainda de acordo com o Procon, devem ser observadas com atenção - prazo de validade, composição e
peso líquido do produto. Nos ovos que contêm brinquedos, a embalagem deve informar: faixa etária a que se
destina; identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço); importador (caso o brinquedo seja importado);
instruções de uso e de montagem; eventuais riscos que
possam apresentar à criança; selo de segurança Inmetro,
que indica que o produto foi fabricado e comercializado
de acordo com as normas técnicas.

‘Feriadão’: bombeiros alertam ao Homem é preso com
aumento de acidentes domésticos 73 mil ‘raspadinhas’
Iniciativa integra
campanha preventiva
e contará com
exposição em Bauru

M

ais um “feriadão”
vem aí e o Corpo de
Bombeiros do Estado
realiza uma campanha preventiva para evitar acidentes.
Desse modo, o 12.º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Bauru integra essa
ação de prevenção de dois tipos de casos mais registrados
pela corporação: acidentes
domésticos e de trânsito.
O Boulevard Shopping
Bauru recebe a corporação,
amanhã e quinta. Durante a
ação, serão distribuídos gratuitamente folhetos com dicas de prevenção de acidentes dentro de casa e também
serão divulgadas medidas de
cuidados no trânsito, principalmente nas rodovias, devido ao aumento de fluxo de
veículos nos “feriadões”.
“Quedas,
queimaduras,
afogamentos e ingestão de produtos de limpeza são os casos
domésticos mais frequentes.

Trabalhamos com medidas de
prevenção, mas o ideal é que
essas ocorrências não aconteçam”, destaca o primeiro
tenente comandante do posto,
José Mário de Freitas Junior.
ACIDENTES
Para alertar sobre a prevenção, o Corpo de Bombeiros de Bauru distribuirá
folhetos informativos com
medidas básicas para prevenir
acidentes mais sérios dentro
de casa. Uma das estratégias
de segurança consiste em deixar os ambientes mais iluminados; instalar barras fixas ao
lado de chuveiro e do vaso sanitário; colocar grades nas janelas e deixar medicamentos
fora do alcance de crianças.
Dados do Ministério da
Saúde mostram que 110 mil
crianças são hospitalizadas
todos os anos por causa dos
acidentes domésticos, um
crescimento que chega a
25% nas férias e em períodos de feriados prolongados.
Outro foco da campanha é a
atenção dispensada aos mais
velhos. Segundo o Corpo
de Bombeiros de São Paulo, 75% das ocorrências das

quedas com os mais idosos
acontecem dentro de casa.
EXPOSIÇÃO
Aproveitando a divulgação da campanha, o 12.º
Grupamento do Corpo de
Bombeiros de Bauru estará
à disposição do público para
tirar dúvida e interagir com a
comunidade sobre o trabalho
exercido pelos profissionais.
Uma carreta-baú chamada Comando de Operações
(CO) estará no estacionamento externo do Boulevard
Shopping Bauru, próximo
à entrada principal, acesso
pela rua Marcondes Salgado.
O veículo foi criado para
servir de suporte aos bombeiros em situações de maior
gravidade, em que demandam semanas de trabalho. A
estrutura conta com sala de
comunicação via rádio, linhas
telefônicas, cozinha e outros
cômodos projetados para alojamento. A entrada é gratuita
e os interessados podem tirar
fotos e conhecer o veículo.
No local, também estarão
expostos materiais de proteção, vestimenta e equipamentos utilizados no dia a dia.

Na casa dele, a
Polícia Civil também
encontrou carabina
com silenciador
TISA MORAES

U

m homem de 43 anos
foi preso, na manhã
de ontem, pela Polícia
Civil de Bauru. Em sua residência, localizada no Jardim
Bela Vista, foram encontradas 73 mil “raspadinhas”
suspeitas de serem falsificadas e uma carabina com silenciador e mira telescópica.
Segundo o delegado Giuliano Travain, coordenador
do Setor de Investigações
Gerais (SIG) da Polícia Civil, S.L.O.C. estava sendo
investigado após a equipe
receber denúncia de que ele
atuaria como estelionatário.
Por volta das 8h30, os policiais foram até a casa do acusado, na quadra 9 da rua Alto

Acre, e localizaram o grande
volume de “raspadinhas”,
além de mais de R$ 1,7 mil e
da carabina calibre 22.
“Ela estava equipada com
um silenciador e uma mira telescópica. Como houve modificação da capacidade da
arma com estes acessórios, o
crime de posse ilegal de arma
de fogo, neste caso, é inafiançável”, explica Travain. Ele
acrescenta que as “raspadinhas” serão encaminhadas
para perícia com o objetivo
de detectar se todo o material
impresso foi falsificado.
Um Fiat Uno, possivelmente comprado pelo investigado com documentos
falsos, também foi apreendido. “O carro está em nome
de uma pessoa de Franca,
que havia perdido seus documentos e sequer conhece
este morador de Bauru. Foi
a partir das investigações
iniciadas lá que chegamos
à prisão realizada ontem,
aqui”, conclui.
Polícia Civil/Divulgação

Dados locais
Em Bauru, de acordo com o levantamento do Corpo de Bombeiros,
de janeiro a dezembro de 2017, foram
registradas as seguintes ocorrências:
1.292 de incêndio, 2.367 de resgate e

1.680 de salvamentos. No ano passado,
houve um aumento de 13,1% no número
de casos de salvamento, com relação
a todo o ano de 2016, quando foram
registradas 1.406 ocorrências.

“Raspadinhas”, dinheiro e carabina modificada foram recolhidos

Ocorre hoje, às 19h30,
no Teatro da FOB/USP, a
exibição do documentário “Não me esqueci de
você”. Gravado por um
grupo de Bauru, por meio
do Programa de Estímulo
à Cultura do município, o
longa-metragem mostra a
realidade acerca da inclusão e educação especial
em escolas da cidade.
Com 1h20 de duração, a
obra coloca em debate as
condições em que hoje se
estabelece a educação para
todos. A direção do longa
é do jornalista Rene Lopez,
que também é professor
universitário. A produção é
da radialista Paula Marques,
com a direção de fotografia
de Conrado Dacax, edição
de Bruno Jareta, assistência de produção de
Leonardo Oliveira e com
a consultoria pedagógica
de Luciana Polini Lopez.
Além da apresentação do
filme, na ocasião, será realizada ainda uma palestra
voltada aos produtores e
estudantes de Comunicação para discutir o processo
de produção do documentário. O Teatro da FOB/USP
fica na avenida Dr. Octávio
Pinheiro Brisolla, 9-75. A
entrada é gratuita.
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Correios abordam
liderança feminina
Liderança empreendedora,
independência financeira,
autoestima, comunicação
e consultoria de imagem. Esses serão temas
abordados na 4.ª Jornada
de Liderança Feminina
dos Correios, que ocorre
hoje, das 9h30 às 16h, no
auditório do Senai Bauru
(Azarias Leite, quadra 9,
portão 10, Centro). A ação
busca contribuir com a
disseminação da cultura da
equidade de gênero e raça,
da promoção dos direitos
humanos no ambiente corporativo e valorização da
diversidade. A realização é
da Superintendência Estadual dos Correios em São
Paulo Interior e tem como
público-alvo líderes atuais
e potenciais da empresa
e da sociedade. Durante
o evento, os participantes
poderão doar lápis de
cor, giz de cera ou tinta
guache. Os materiais serão
destinados às crianças da
instituição Aelesab. Inscrições pelo (14) 3108-4502.

NNAMANHÃ

Conseg Centro Sul
realiza reunião
O Conselho Comunitário
de Segurança (Conseg)
Centro Sul realiza amanhã,
às 9h, sua reunião mensal.
O encontro será no Auditório da CDL (rua Bandeirantes, 4-7, esquina com a
Monsenhor Claro, Centro).
Serão abordados assuntos
relacionados à segurança
pública da região e de
toda a cidade, procurando
soluções para as dificuldades dessas áreas com
as autoridades, membros
e presentes. Todos estão
convidados a participar.

