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GERAL

Vacina da Influenza pode ser tomada
15 dias após a imunização de Covid
Prefeitura definiu que pessoas com 60 anos ou mais e profissionais da Educação receberão doses contra gripe neste sábado

C

onforme o JC antecipou,
a Secretaria de Saúde começa, neste sábado (15), a
vacinação contra a Influenza em
Bauru a todas as pessoas com 60
anos ou mais e aos profissionais
da Educação, das redes pública
e particular, de qualquer idade.
Não é preciso agendar previamente. Quem já se imunizou
contra a Covid precisa ficar atento ao período entre as vacinas.
Para quem recebeu a Coro-

navac, é necessário aguardar 15
dias após a segunda dose antes
de tomar a vacina da Influenza.
Já para quem recebeu a AstraZeneca/Oxford, é necessário
esperar 15 dias após a aplicação
da primeira ou da segunda dose
– é possível tomar a vacina da
gripe no intervalo entre as duas
doses. Por esse motivo, a Secretaria de Saúde pede que essas
pessoas levem a carteira com as
datas da vacina da Covid-19.

NESTE SÁBADO
A imunização da Influenza
neste sábado (15) ocorre das
8h às 12h, em todas as UBSs e
USFs. Apenas as UBSs da Vila
Falcão, Geisel e Mary Dota não
aplicarão a vacina da gripe.
Os demais públicos que já
estavam recebendo o imunizante, como crianças de seis meses
a cinco anos, gestantes, puérperas e profissionais da saúde,
também poderão se vacinar. A

Secretaria de Saúde lembra que
a dose da Influenza é aplicada
apenas aos sábados em Bauru.
Para receber a vacina, as
pessoas devem apresentar RG,
CPF e, se possível, a carteira
de vacinação. Os profissionais
e trabalhadores da Saúde e da
Educação devem levar ainda
comprovante de que atuam na
área, como carteira de trabalho,
contrato de trabalho, holerite recente ou crachá atualizado.

Paulo Eduardo Campos/Prefeitura de Bauru

Vacinação contra gripe segue

Mesa Brasil: sede do Sincomércio arrecada alimentos

N

os dias 14, 15, 21 e 22 de
maio, das 9h às 17h, ocorrerá, em Bauru, a Ação
Urgente Contra a Fome, com
drive thru para arrecadar alimentos na sede do Sincomércio
(av. Nações Unidas, 17-45). A
campanha emergencial integra
o Mesa Brasil, criado pelo Sesc
São Paulo há mais de 26 anos.

O Sincomércio conta que,
em 2003, trouxe o programa
a Bauru, sendo a primeira
unidade do Interior do Mesa
Brasil e que, hoje, é operado
pelo Sesc Bauru em parceria
com o Unisagrado.
“Responsável pela captação
das empresas doadoras, o Sincomércio viu aumentar o volu-

me de arrecadações e doou um
segundo caminhão ao programa
para fazer a coleta e distribuição
dos alimentos perecíveis cedidos pelas empresas comerciais.
Hoje, o Mesa Brasil em Bauru
possui três caminhões para captação”, destaca o sindicato.
Atualmente, são 67 empresas
doadoras, 120 instituições so-

ciais de Bauru e região assistidas
pelo programa e, mensalmente,
112.508 refeições suplementadas. Em 2021, já foram distribuídas 180 toneladas de alimentos.
Apesar do grande volume
arrecadado, a fome aumentou
muito em todo Brasil com a
pandemia. Por isso, o Sincomércio e o Mesa Brasil Sesc

Bauru vão realizar, agora, a
Ação Urgente Contra a Fome.
SERVIÇO
O drive thru para arrecadar
alimentos não perecíveis será
nos dias 14, 15, 21 e 22 de
maio, das 9h às 17h, na sede
do Sincomércio (avenida Nações Unidas, 17-45).

Vítima do coronavírus, morre o Vitória Régia: erosão
ex-vereador Nadir de Campos é contida pela Semma

M

orreu, no início da
noite desta terça-feira (11), em Marília,
o ex-vereador, professor e
advogado criminalista Nadir de Campos, aos 87 anos.
Ele perdeu a batalha para a
Covid-19. Na década de 50
(1959), aos 24 anos, iniciou
sua vida pública ao ser eleito
para o Legislativo de Bauru,
onde exerceu um mandato.
Foi um dos primeiros parlamentares negros da cidade,
segundo ressaltam amigos.
Em 1969, mudou-se para
Marília, onde também foi vereador por três legislaturas e
presidiu a Câmara em 1994,
destaca nota de pesar assinada

LUTO
Nadir de Campos
também era professor e
advogado criminalista
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Nadir foi um dos primeiros
vereadores negros de Bauru
pelo atual presidente da Casa
de Leis mariliense, o vereador
Marcos Rezende (PSD).
A Prefeitura de Marília,
por meio do prefeito Daniel
Alonso e do vice Cicero do
Ceasa, também divulgou nota,
pela qual lamentou a morte
do ex-vereador, que nasceu
em Itirapina e trabalhou ainda
como professor e advogado.
Filho de Pedro de Campos
e Guiomar de Souza Campos,
Nadir se casou com Maria

Gloria, com quem teve seis
filhos: Denise Aparecida de
Campos, Leonilda de Campos,
Nadir de Campos Junior, Marcelo de Campos, Rogério de
Campos e Rafael de Campos.
Também teve a filha Jéssica,
do segundo casamento, com
Regina, informa a assessoria
de imprensa da Prefeitura de
Marília. Ele também foi secretário da Administração do
Executivo mariliense. Seu corpo foi sepultado às 14h desta
quarta-feira (12), no Cemitério
da Saudade, em Marília.
O bauruense Antonio Pedroso Junior comentou a perda em
sua página na rede social. “Filho
de Pedro de Campos, conhecido
carnavalesco de Bauru, que rivalizava com Caré no carnaval
bauruense quando os desfiles
eram realizados na avenida Rodrigues Alves, Nadir de Campos
se elegeu vereador em 1960,
tornando-se um dos primeiros
negros a ocuparem uma cadeira
em nossa Câmara Municipal”.

A

Secretaria do Meio Ambiente (Semma), por meio
da Divisão de Parques e
Áreas Verdes (Dipave), concluiu, nesta quarta (12), a contenção de erosão, provocada

pelas chuvas, que ameaçava derrubar árvore no Vitória Régia.
Após a compactação, foi
feita a extensão de um trecho
de guia no entorno do parque,
para “frear” enxurradas.

LOTERIAS
QUINA

5562

12/05/2021
11 - 13 - 31 - 51 - 69
Ganhadores
Prêmio
Quina (1)
R$ 743.725,46
Quadra (117)
R$ 3.450,74
Terno (5.525)
R$ 109,88
Duque (108.779)
R$ 3,06

FEDERAL
Bilhete
1º 052913
2º 033197
3º 072623
4º 033730
5º 007660

5561

12/05/2021
Prêmio (R$)
500.000,00
27.000,00
24.000,00
19.000,00
18.329,00

Os resultados são obtidos pelo site da
Caixa Econômica Federal. A publicação atualizada
das extrações depende do horário dos sorteios
em relação ao fechamento da edição.
Site oficial: loterias.caixa.gov.br

MEGA-SENA

12/05/2021
04 - 15 - 30 - 36 - 39 - 48
Ganhadores
Prêmio
Sena (0)
R$ 0,00
Quina (53)
R$ 56.726,39
Quadra (3.480)
R$ 1.234,19
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Gerente de Vendas
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2228

12/05/2021
01 - 04 - 05 - 06 - 07
11 - 12 - 13 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 22 - 23
Ganhadores
Prêmio
15 acertos (2) R$ 1.851.143,62
14 acertos (350) R$ 1.344,03
13 acertos (11.771) R$ 25,00
12 acertos (154.202) R$ 10,00
11 acertos (850.390) R$ 5,00
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