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REGIONAL

Com mais de 3 mil faltosos, Agudos
vai vacinar em horários especiais
Ações serão realizadas nesta quinta (14), das 17h às 20h, e, no sábado (16), das 8h às 17h, ambas na AATI, no Centro
LILIAN GRASIELA

A

gudos - A Prefeitura
de Agudos (13 quilômetros de Bauru) fará
duas ações de vacinação em
horários especiais com o objetivo de aplicar a segunda
dose do imunizante contra a
Covid-19 em mais de 3 mil
pessoas que não compareceram na data agendada na carteirinha para completar o ciclo
de imunização.
O total de faltosos na cidade, que chega a 3.361, foi

HORÁRIO COMERCIAL
O horário especial é
uma alternativa a quem
está trabalhando

divulgado pela Secretaria
Municipal de Saúde nesta
quarta-feira (13). Com ações
de vacinação em horários
alternativos, a pasta espera
contemplar, sobretudo, quem
ainda não conseguiu completar o esquema vacinal pelo
fato de trabalhar em horário
comercial.
A primeira ação especial de
imunização será realizada nesta quinta-feira (14), das 17h às
20h, na sede da Associação
Agudense da Terceira Idade
(AATI), que fica na rua Carlos
Gomes, nº 20, Centro. Já a segunda ação especial programada pela prefeitura será no
próximo sábado (16), das 8h
às 17h, no mesmo local.
“Eu já tomei a segunda
dose e peço aos agudenses
que por algum motivo não
conseguiram comparecer na
data agendada que compa-

Roberto Netto/Prefeitura de Agudos

Mais de 3 mil pessoas não compareceram
para tomar a segunda dose em Agudos
reçam aos postos de vacinação nos horários divulgados
para completar o esquema
vacinal e se proteger da Covid-19”, reforçou o chefe do
Executivo, Fernando Octaviani (MDB).
No Centro de Convivência
do Idoso (CCI) e na AATI, a

aplicação de segunda dose
ocorre de segunda a sextafeira, das 8h às 16h. Até esta
quarta-feira (13), Agudos já
havia aplicado 56.838 doses
da vacina contra a Covid-19
(31.589 primeira dose, 23.199
segunda dose, 1.178 dose adicional e 873 dose única).

ANTECIPAÇÃO
A Secretaria de Saúde de
Agudos ressalta que, para
quem recebeu a vacina da
Pfizer, há uma antecipação
em relação ao intervalo das
doses (de 12 para 8 semanas)
e alerta que quem esperar
para procurar um posto de
imunização apenas na data
anotada na carteira de vacinação para a aplicação da segunda dose poderá ficar sem
o imunizante.
“Quem tomou o imunizante da Pfizer deve contar 56
dias após a primeira dose e já
estará apto a receber a segunda dose”, diz. “Para os demais
imunizantes, é necessário que
o usuário esteja atento à data
agendada e que, mesmo que já
tenha perdido o agendamento,
compareça em um dos postos
de vacinação o quanto antes
para garantir imunização”.

Jovem morre atingido por disparo de arma de fogo
Testemunhas
contaram à polícia
que ele brincava de
‘roleta-russa’
LILIAN GRASIELA

I

bitinga - Um jovem de
23 anos morreu em Ibitinga (90 quilômetros

de Bauru), no fim da noite da última segunda-feira
(11), após ser atingido na
cabeça por um disparo de
arma de fogo durante confraternização com amigos.
Testemunhas contaram à
polícia que ele estaria brincando de “roleta-russa”. A
ocorrência, registrada como
suicídio, será investigada
pela Polícia Civil.

Homem é agredido com
golpes de barra de ferro
Autor das agressões
foi liberado após
prestar depoimento
em Barra Bonita
LILIAN GRASIELA

B

arra Bonita - Um homem de 62 anos foi
violentamente agredido na cabeça com golpes de
barra de ferro, no fim da tarde
desta terça-feira (12), em um
imóvel localizado na rua Calton Alves Freschi, no Parque
Industrial de Barra Bonita (68
quilômetros de Bauru).

Segundo o registro policial, equipe da Polícia Militar
(PM) foi acionada por volta
das 18h e, quando chegou ao
endereço, presenciou a vítima
sendo agredida por um homem de 53 anos, que alegou
que ela havia “mexido” em
seus objetos pessoais.
Os policiais evitaram que
as agressões continuassem,
detiveram o autor e apreenderam a barra de ferro. Preso
em flagrante, ele foi ouvido
na CPJ de Jaú e liberado após
registro de BO por lesão corporal. A vítima foi socorrida
em estado grave e levada ao
Pronto-Socorro (PS) local.

Segundo o registro policial, o fato ocorreu por volta
das 23h20, em um imóvel
na rua Paschoal Lepera, no
jardim Dona Idalina. Acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma
de fogo, equipe da Polícia
Militar (PM) deparou-se
com E.G.G.S. caído, já sem
vida, com uma perfuração
na cabeça.

Santa Cruz
distribuirá
absorventes

Testemunhas
disseram
à polícia que o jovem teria
pego revólver pertencente a ele e retirado as munições, deixando apenas uma.
Na sequência, teria girado o tambor e, mirando em
direção à sua cabeça, puxado o gatilho três vezes.
Na terceira tentativa, ocorreu o disparo, que acabou o
levando à morte.

O óbito foi constatado no
local por equipes do Samu
e Corpo de Bombeiros. A
Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia
e a arma - o calibre não foi
informado - foi apreendida
para exames periciais. O
corpo do jovem foi sepultado na tarde desta terça-feira
(12), no Cemitério Municipal de Ibitinga.

Prefeitura de Pederneiras

S

anta Cruz do Rio
Pardo - A Prefeitura
de Santa Cruz do Rio
Pardo (90 quilômetros de
Bauru), por meio da Secretaria Municipal de Assistência
Social, distribuirá absorventes íntimos para as mulheres
em situação de vulnerabilidade social.
Segundo o município, o
item básico de higiene será
enviado junto com cestas básicas para mulheres já cadastradas. Interessadas devem
procurar o Centro de Referência de Assistência Social
(Cras) mais próximo de sua
casa para triagem.

Visita - Pacientes do Centro de Atenção
Psicossocial (Caps) “Dr. Álvaro Gomes de Oliveira”
visitaram na semana passada o Centro Cultural
“Izavam Ribeiro Macario”, em Pederneiras (26
quilômetros de Bauru), com o objetivo de realizar
atividades externas junto à comunidade e conhecer
a história da cidade. O Centro Cultural fica na antiga
Estação Ferroviária e pode ser visitado de segunda à
sexta, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30. Visitas
monitoradas devem ser agendadas pelo telefone
(14) 3252-2281.

