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Hoje é o dia D de vacinação
contra sarampo em todo País
Malavolta Jr.

Ação tem como foco
imunizar crianças
entre 6 meses e
menores de 5 anos

S

erá realizado em todo o
País, neste sábado (19), o
‘Dia D de Vacinação contra
o Sarampo’. A data é uma mobilização para estimular pessoas a
se imunizarem contra a doença,
cujos casos vêm crescendo no
Brasil nos últimos meses. Em
Bauru, os postos terão horário
especial de atendimento. As salas de vacinas funcionarão das
8h às 17h.
A vacinação ocorre em todas
as Unidades Básicas de Saúde de
Bauru, de segunda a sexta-feira,
durante todo o horário de funcionamento das salas de vacinas,
conforme horário estabelecido
em cada unidade de saúde.
A Campanha de Vacinação
tem dois grupos prioritários.
De 7 a 25 de outubro, a ação
tem como foco a imunização de
crianças com idade entre 6 meses a menores de 5 anos, e contará com o Dia D de vacinação no
dia 19 de outubro.
Os bebês de até um ano apresentam coeficiente de incidência

BAURU
Todas as salas de
vacinas funcionarão
das 8h às 17h.
da doença de 92,3 a cada 100
mil habitantes, 12 vezes maior
do que as demais faixas.
A partir de 18 de novembro,
o objetivo será vacinar pessoas
adultas, de 20 a 29 anos que
estejam com a caderneta de vacinação atrasada, ou que não
tenham nenhuma dose da vacina contra sarampo. Essa faixa
inclui a maioria do número de
casos confirmados da doença,
com 1.694, embora com coeficiente menor (13,2 casos a cada
100 mil habitantes) devido ao
número de brasileiros nessa faixa de idade.
DOSES
Devem ser vacinados os bebês de seis meses a 1 ano, que
tomarão a chamada dose 0. As
crianças de 1 a 5 anos devem
receber duas doses, uma aos 12
meses e outra aos 15 meses. Em
caso de aplicação de apenas uma
das doses, é preciso se dirigir aos
postos para realizar o comple-

mento da segunda. O objetivo
é vacinar 39 milhões de pessoas
ao longo da campanha, cerca de
20% dos brasileiros.
Segundo o último boletim
epidemiológico do Ministério
da Saúde sobre Sarampo, de
janeiro até outubro deste ano
já haviam sido confirmados
6.640 casos e seis mortes.
No período de 7 de julho a
29 de setembro, foram registrados 5.404 casos confirmados,
enquanto 22.564 ainda estão
em investigação.
Causado por vírus, o sarampo é uma doença infecciosa grave, que pode levar à morte. A
transmissão ocorre por via aérea,
ou seja, quando a pessoa infecta-

Aceituno Jr

LARISSA BASTOS
ESTÁGIO SOB SUPERVISÃO

U

m homem de 33 anos
morreu, na noite desta sexta-feira (18), em acidente
entre um circular e uma bicicleta
motorizada, na Vila Nova Esperança, em Bauru.
De acordo com o Sargento
da PM Edson Luiz Forte, por
volta das 20h, Adam Rodrigues

O local ficou interditado até a conclusão do trabalho de perícia
dos Santos seguia pela rua Gustavo Martins de Oliveira em uma
bicicleta motorizada, quando teria feito uma conversão à direita,
para acessar a quadra 2 da rua

da tosse, fala ou respira próximo
de outras pessoas.
Mesmo quando o paciente
não morre, há possibilidade de
a infecção ocasionar sequelas
irreversíveis. Quando a doença ocorre na infância, o doente
pode desenvolver pneumonia,
encefalite aguda e otite média
aguda, que pode gerar perda auditiva permanente.
Os sintomas do sarampo
são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, coriza
(nariz escorrendo ou entupido)
e mal-estar intenso. Quando o
quadro completa de três a cinco dias, podem aparecer manchas vermelhas no rosto e atrás
das orelhas.

Sargento Celso de Moraes Pinto. Porém, acabou fazendo uma
curva aberta e colidiu com um
circular que se aproximava da
esquina.

Com o impacto, a vítima foi
jogada para baixo do veículo e
atingida na cabeça por uma das
rodas. Uma viatura do Samu
foi até o local para prestar atendimento, mas Adam não resistiu aos ferimentos e morreu no
local.
Familiares disseram que
Adam havia saído da casa de um
vizinho e que a bicicleta motorizada não era dele. Segundo testemunhas, a vítima não utilizava
capacete no momento do acidente. O local ficou interditado
até a conclusão do trabalho de
perícia da Polícia Científica. O
motorista e passageiros do coletivo não ficaram feridos.

Aulão Gabarita Enem vai ser neste sábado

O

Unisagrado vai realizar
neste sábado a segunda
edição do Aulão Gabarita Enem, a maior aula aberta
de Bauru em preparação para
o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem).
As atividades serão no
Auditório João Paulo II, a
partir das 13h30, e são dire-

cionadas a jovens e adultos
que, prioritariamente, concluíram ou estão cursando o
último ano do ensino médio,
interessados em ingressar na
educação superior e prestar o
Enem. As inscrições foram
gratuitas e solidárias mediante doação de um litro de leite
longa vida e, encerraram no

NNSOLIDÁRIO

Espetinho Feliz
Será realizado neste domingo (20) o 1º Espetinho
Feliz, com parte da renda
em prol da Apiece e Creche
Maria Ribeiro. Com vales
de 25 reais que dão direito
a 4 espetinhos, o evento
será realizado no Espetinho
a Beça. Os tickets podem
ser comprados nos pontos
de venda: Moldura Minuto
Bauru Shopping, Espetinho a Beça e nas duas
instituições. Os vales serão
trocados no domingo, das
11h às 16h, no Espetinho
a Beça.

Objetivo é vacinar 39 milhões, cerca de 20% dos brasileiros

Acidente deixa uma vítima fatal em Bauru
A vítima fatal, Adam
Rodrigues dos Santos,
de 33 anos, conduzia
bicicleta motorizada

Rápidas

dia 16 de outubro com lotação máxima do Auditório.
O evento é uma megarrevisão dos conteúdos mais
exigidos e presentes no
Enem, destacando o modo
como são cobrados na prova,
trabalhando as habilidades
relativas às áreas de Atualidades, Física, Química, Ma-

temática, Biologia, Redação
e Língua Portuguesa, que serão revisados pelos professores da Instituição.
SERVIÇO
Mais informações pelo
telefone (14) 2107-7030 ou
e-mail centraldeeventos@
usc.br.

NNFIM DE SEMANA

Feira Criativa
Neste domingo (20), das
8h às 12h, a Feira Criativa
Bauruense vai marcar
presença na Praça da Copaíba, que fica na Avenida
Getúlio Vargas. Na segunda-feira (21), os produtos e
alimentos artesanais serão
vendidos das 17h às 22h
na Praça do Mestre Bimba,
localizada na Rua Cristiano
Pagani, quadra 7.

NNNOVA ESPERANÇA

Lazer Para Todos
A Prefeitura de Bauru, por
meio da Secretaria de
Esportes e Lazer (Semel),
realiza domingo (20), das
8h às 12h, o Lazer Para
Todos, na Vila Nova Esperança. A criançada poderá
se divertir com jogos e
brincadeiras gratuitos na
praça Myrtes Sakai Bastos
Pinto, ao lado do Caic, na
rua sargento Manoel Faria
Inojosa, quadra 9. Haverá
kid play, tobogã e futebol
de sabão.

NNFERRADURA MIRIM

Bauru em Ação
A Prefeitura de Bauru
realiza mais uma edição do
Bauru em Ação neste sábado (19), na EMEF Dirce
Boemer Guedes de Azevedo. A população da região
terá à disposição serviços
gratuitos como corte de
cabelo, aferição de pressão
arterial, teste de glicemia
capilar, tipagem sanguínea,
orientação postural e de
ergonomia, massoterapia,
distribuição de mudas,
orientação jurídica, sobre
projetos de construção,
ampliação e regularização
assistência técnica na
obra, triagem para atendimento psicológico e muitas
outras orientações.

