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Cultura O surfista Gabriel Medina completa 29 
anos hoje, mas a festa foi antecipada para 
esta terça (20), com famosos. Página 21 

Famosos na festa de Medina

Feira Amigos do Livro traz obras a partir de R$ 10,00

Após o sucesso das pri-
meiras edições, a Fei-
ra Amigos do Livro 

retorna para Bauru com tí-
tulos cujos preços variam de 
R$ 10 a R$ 100. Há opções 
variadas, tais como livros 
recomendados para crianças 
a partir de 3 anos de idade, 
exemplares diversos da li-
teratura infanto-juvenil e 
obras para o público adulto. 
A ação é realizada no piso 
L3 do Boulevard Shopping, 
ao lado da loja Piticas, e 
permanece aberta até 25 de 
janeiro de 2023.

Iniciativa permanece 
no piso L3, do 
Boulevard Shopping, 
até o dia 25 de janeiro 

Organizador e responsá-
vel pela feira, Rodrigo Sela-
to comenta a parceria com o 
centro de compras. “Nós re-
tornamos ao Boulevard Sho-
pping Bauru com a certeza 
de que será mais uma edição 
de sucesso”, diz.

Já a gerente de Marketing 
do empreendimento, Bru-
na Evangelista, ressalta a 
importância de ações como 
essa no centro de compras. 
“O incentivo à cultura sem-
pre fez parte da nossa políti-
ca e nós buscamos reforçar 
essa ideia em cada ação que 
desenvolvemos”, frisa.

SERVIÇO
A Feira Amigos do Li-

vro acompanha o horário 
de funcionamento das lojas 
do shopping. De 15 a 23 de 

Há opções variadas para as mais diversas faixas etárias 

Cinthia Milanez

Estreia hoje o Coral Compasso da 
Vida, da Maternidade Santa Isabel 
Técnica de enfermagem, enfermeira, bióloga, nutricionista e trabalhadores administrativos estão entre coralistas

Coral Compasso da Vida estreia nesta quinta-feira (22), com seis canções natalinas, em dois 
horários: às 11h30, no hall principal da Maternidade, e às 14h, no Alojamento Conjunto

Divulgação

A Maternidade Santa Isa-
bel acaba de criar o Co-
ral Compasso da Vida, 

conjunto formado por trabalha-
dores da assistência e da área 
administrativa. Sonho antigo da 
Comissão de Eventos do Hospi-
tal, o coral é uma estratégia que 
integra as ações de humanização 
hospitalar e vai além.

A primeira apresentação do 
grupo será nesta quinta-feira 
(22), com seis canções natalinas, 
em dois horários: às 11h30, no 
hall principal da Maternidade, 
e às 14h, no Alojamento Con-
junto, onde ficam mães e bebês 
recém-nascidos.

COOPERAÇÃO
De acordo com a presidente 

da Comissão de Eventos, Eli-
siane, a atividade já motiva os 
trabalhadores e reforça a exis-
tência de um ambiente de coo-
peração, respeito e harmonia. 
“Abrimos um chamado e quem 
se interessou, até o momento, 
já demonstra enorme motiva-
ção e alegria por estar neste 
trabalho em grupo que propor-
cionará momentos de emoção 
e bem-estar a pacientes e aos 
demais trabalhadores da Ma-

HUMANIZAÇÃO
Coral visa promover 
a integração entre 

funcionários e pacientes 

ternidade”, relata.
Orquestradas, as vozes do 

Coral da Maternidade Santa Isa-
bel estão acostumadas ao ritmo 
da equipe, mas cumprindo plan-
tões, checando prontuários, cui-
dando da nutrição e bem-estar de 
pacientes, integrando fluxos de 

trabalho que visam prestar a me-
lhor assistência materno-infantil 
a pacientes de 18 municípios da 
região de Bauru. Agora, buscam 
harmonia e afinação sonora para 
expressarem suas emoções atra-
vés da música.

Formado por dez membros, 

incluindo técnica de enferma-
gem, enfermeira, bióloga, nutri-
cionista e trabalhadores admi-
nistrativos, o Coral Compasso 
da Vida deve apresentar-se em 
datas comemorativas do calen-
dário de humanização hospitalar 
da Maternidade, como no Dia da 

Mulher, Dia das Mães, Dia das 
Crianças e Natal.

“A criação desse Coral é 
mais uma ação que visa a inte-
gração intersetorial harmonizada 
e o bem-estar de nossos traba-
lhadores e pacientes. Por meio 
da música, os coralistas podem 
explorar seu potencial criativo, 
ganham mais confiança em si e 
no grupo e ainda tem a oportu-
nidade de levar alegria e emoção 
para quem está em um leito hos-
pitalar. Para nós, da administra-
ção, é um grande privilégio fazer 
parte disso”, destaca Adilson 
Zamarin, diretor administrativo 
da Maternidade Santa Isabel.

SERVIÇO
A Maternidade Santa Isa-

bel, , unidade estadual de saú-
de sob gestão da Famesp, fica 
na rua Araújo Leite, 26-27, na 
Vila Universitária.

dezembro deste ano, o local 
funciona das 10h às 23h. 
Na véspera de Natal, abre 

das 10h às 18h, fechando 
no feriado. 

 O Boulevard Shopping 

Bauru fica na rua Marcon-
des Salgado, quadra 11, na 
Chácara das Flores.


