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A Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento (Sagra) irá receber repasse de R$ 20 mil através da adesão ao 
Programa Cidadania no Campo, que tem como objetivo estimular as  prefeituras a 
implementar agendas estratégicas para fortalecer a gestão rural local, melhorando 
a produtividade e a sustentabilidade do agronegócio paulista. Titular da pasta, o 
engenheiro agrônomo Jorge Abranches explica que o projeto tem como foco o 
fortalecimento institucional das secretarias de Agricultura, que pode orientar o 
planejamento de suas atividades nas áreas rurais e fomentar uma agenda baseada 
nas diretrizes da política pública “Cidadania no Campo 2030” da Secretaria de 
Agricultura do Estado. Além do secretário, participaram também da reunião de 
adesão ao programa os engenheiros Marco Aurélio Parolin Beraldo, Otaviano Alves 
Pereira, Luiz Fernando Nogueira Silva e Gabriel Mota.

Divulgação

R$ 20 MIL PARA A AGRICULTURA -

Saúde inicia hoje aplicação da 2.ª 
dose para idosos entre 85 e 89 anos
Vacina está disponível em todas as unidades de saúde a partir das 13h; não haverá mais distribuição de senhas

A partir desta terça-feira 
(9), a Secretaria Muni-
cipal de Saúde inicia a 

aplicação da segunda dose da 
imunização contra a Covid-19 
aos idosos entre 85 e 89 anos. 
A vacina estará disponível em 
todas as unidades de saúde a 
partir das 13h, exceto nas UBSs 
da Vila Falcão, Geisel e Mary 
Dota, que não aplicam os imu-
nizantes. Desta vez, de acordo 
com a prefeitura, não haverá a 
distribuição de senhas. 

É obrigatória apresentação 

de RG, CPF e a carteira de va-
cinação, onde consta a aplica-
ção da primeira dose. 

A Secretaria de Saúde des-
taca que não há necessidade 
de os idosos chegarem mais 
cedo nas unidades e nem de 
correria, “uma vez que, toda 
semana, está chegando re-
messas de vacina e o prazo 
para a aplicação da segunda 
dose é de até 28 dias”. A pas-
ta pede ainda que as famílias 
reforcem esta orientação às 
pessoas que serão vacinadas.

Só as UBSs da Falcão, Geisel e Mary Dota não aplicam as vacinas

Aceituno Jr.

DOCUMENTOS
É obrigatório 

apresentar RG, CPF e 
carteira de vacinação 

Prêmio de Excelência Gráfica terá cerimônia online

Neste ano, por conta da 
pandemia de Covid-19, 
a cerimônia de premia-

ção da 9.ª edição do Prêmio 
Regional de Excelência Gráfi-
ca Vinícius Viotto Coube, que 
é feita tradicionalmente de 

Solenidade será 
realizada no próximo 
dia 25 de março, a 
partir das 18h30

forma presencial, será online. 
O evento ocorrerá no dia 25 de 
março, às 18h30, com trans-
missão ao vivo pelo Youtube.

“Mesmo distantes, não po-
deríamos deixar de reconhecer 
e enaltecer a excelência gráfi-
ca de Bauru e Região”, desta-
ca a organização. 

Foram 66 peças inscritas, 
superando, mais uma vez, os 
números da sua ultima edição. 
Junto à premiação, será realiza-
do o Concurso de Cartazes. Fo-

ram 42 cartazes inscritos com a 
participação das seguintes insti-
tuições de ensino: Senai Bauru 
João Martins Coube, Faculda-
des Integradas de Bauru (FIB), 
Universidade Paulista (Unip), 
Universidade Estadual Júlio de 
Mesquita Filho (Unesp), Centro 
Universitário Sagrado Coração 
- Unisagrado e Instituto Supe-
rior de Bauru (Iesb).

“A 9.ª edição do Prêmio 
Regional Vinícius Viotto Cou-
be tem patrocinadores como a 

Fedrigoni Brasil Papéis, líder 
mundial em papéis finos e de 
segurança; a AGFA Graphics, 
multinacional  fornecedora de 
produtos para a indústria de 
impressão; e Sun Chemical, 
líder mundial de tintas de im-
pressão, revestimentos e su-
primentos, que, pelo terceiro 
ano consecutivo, acreditam na 
força das gráficas do Interior 
Paulista. Neste ano, as novi-
dades, que fortalecem ainda 
mais a premiação, são a Suza-

no S/A, maior produtora mun-
dial de celulose; e a PrintVer-
niz, empresa especializada no 
desenvolvimento e fabricação 
de vernizes à base de água e 
ultravioleta”, destaca a organi-
zação do prêmio, em nota. 

Mais informações sobre a 
premiação podem ser obtidas 
no site https://premiovinicius-
viottocoube.com.br; pelos te-
lefones (14) 3203-1633 e (14) 
99692-2061; e pelo e-mail 
abigrafbauru@abigraf.org.br.

Até esta segunda-feira (8), de acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, haviam sido aplicadas 

32.348 primeiras doses da vacina em Bauru.
Já a segunda dose do imunizante havia sido aplicada em 
13.715 bauruenses

Números da vacinação

Os idosos de 90 anos ou 
mais que ainda não tomaram 
a segunda dose também po-
dem procurar as unidades 
de saúde para serem imuni-
zados. “O recebimento das 
duas doses da vacina não tira 
a obrigatoriedade do uso de 
máscara e álcool em gel, do 
distanciamento social e da 
necessidade de se ficar em 
casa”, reforça, em nota, a Se-
cretaria de Saúde.

PRIMEIRA DOSE
A aplicação da primeira 

dose do imunizante para ido-

sos com 77 anos ou mais tam-
bém continua nos 23 pontos 
de vacinação, no período da 
manhã, a partir das 8h. Eles 
devem levar RG e CPF.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
O município também se-

gue com a aplicação da se-
gunda dose para profissionais 
de saúde. Esse público deve 
fazer o agendamento no site 
da Prefeitura de Bauru (www.
bauru.sp.gov.br) e receberá a 
vacina no Cerest, com data e 
horário marcados.

Problema afeta abastecimento na região do Pousada 2

Desde domingo (7), equi-
pes da Eletromecânica 
do DAE seguiam com os 

serviços de manutenção no Poço 

Lotes Urbanizados, na  região 
do Pousada, responsável pelo 
abastecimento dos bairros Nova 
Bauru, Quinta da Bela Olinda, 

Jardim Ivone, Nobuji Nagasawa 
e o próprio Pousada 2. 

O restabelecimento da dis-
tribuição de água nos bairros 

afetados estava previsto para 
ocorrer na madrugada desta 
terça-feira (9). Na tarde desta 
segunda (8), manobras de ou-

tros poços continuavam sen-
do realizadas por técnicos do 
DAE, no intuito de auxiliar na 
distribuição de água da região. 


