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FEBRE AMARELA

Minirreforma

Reportagem reuniu números das cidades de Suzano, Mogi, Arujá, Poá
e Itaquaquecetuba; apenas a Prefeitura suzanense ainda aguarda doses

Ferraz terá novamente
a pasta da Segurança

646 mil pessoas
estão imunizadas

Vitoria Mikaelli

Isabella Grisaro*

Em Mogi das Cruzes, segundo a Prefeitura, a vacinação está mais tranquila

Mogi, a procura pela vacina
está mais tranquila e ordenada e foram contabilizadas
254.149 pessoas vacinadas
até a última sexta-feira.
Em Arujá, foram mais de
72 mil pessoas imunizadas
até o momento, e a administração municipal afirma
que a procura pela vacina
continua intensa. As doses
estão sendo aplicadas nas
Unidades Básicas de Sáude
(UBSs) Barreto, Centro de
Saúde II, Jardim Fazenda
Rincão, Jardim Real, Mirante

e Nova Arujá.
Poá, por sua vez, já vacinou
aproximadamente 62 mil
pessoas. A Prefeitura reforçou
que as UBSs Tito Fuga (Calmon Viana), Vereador Farid
Domingues – CSII (Centro),
Wellington Lopes (Jardim
América) e Dr. Cypriano Monaco (Nova Poá) continuam
com as aplicações. Em cada
posto são disponibilizadas
250 doses por dia. Segundo
a administração municipal,
a procura está dentro da
normalidade e sem filas.
Divulgação

A procura pela vacina contra a febre amarela continua
grande no Alto Tietê, onde
cerca de 646 mil pessoas já
foram imunizadas, sendo
254 mil apenas em Mogi
das Cruzes. A maioria das
cidades continuam fornecendo doses, com exceção
de Suzano que ainda espera
a reposição do governo do
Estado de São Paulo.
A Prefeitura suzanense
solicitou 120 mil doses, sendo
30 mil emergenciais que ainda
não foram entregues. Não foi
informado o prazo para que
as vacinas cheguem. Até o
momento, 122.996 pessoas
foram vacinadas na cidade.
Segundo a administração
municipal, a estratégia de
imunização será montada de
acordo com a quantidade de
doses que forem recebidas.
O mesmo não ocorre
em outras cidades, como
Mogi, onde há 18 postos de
vacinação, três unidades de
referência para idosos e uma
para vacinação de pessoas
com deficiência e viajantes.
Todas com doses disponíveis, segundo a Secretaria
Municipal de Saúde. De
acordo com a Prefeitura de

Nova passarela começa a ser construída em Arujá Após iniciar a
construção de uma passarela no km 203,5 da rodovia Presidente Dutra, na altura
dos bairros Nova Arujá e Jordanópolis, na região do Centro Empresarial de Arujá,
a CCR NovaDutra começa as obras de implantação de uma nova estrutura no km
201,7, para atender aos bairros Jordanópolis, Parque Maringá e Jardim Fazenda
Rincão. Os serviços também preveem a remodelação dos pontos de ônibus no
trecho. Cerca de 20 profissionais estão empenhados na realização dos trabalhos,
que contam com investimento de R$ 2,9 milhões. A previsão é que as obras sejam
concluídas no mês de junho. As novas passarelas vão beneficiar usuários da via
Dutra e moradores da cidade.

Com mais de 135 mil doses
aplicadas, Itaquaquecetuba
oferece doses apenas para os
munícipes que possuem a
vacinação agendada. Segundo
a Prefeitura, a procura ainda
é grande, porém, os atendimentos têm ocorrido de
forma tranquila e organizada.
A demanda segue intensa
também em Guararema, que
não informou o total de
vacinas. As UBSs Lambari
e Jardim Dulce e a Escola
Profissionalizante têm doses.
(*Texto supervisionado pelo editor)

Extinta em 2016, a Secretaria Municipal da Segurança
de Ferraz de Vasconcelos
está sendo recriada pela
Prefeitura. A volta da pasta
responsável pela Guarda
Civil Municipal (GCM) foi
aprovada pela Câmara Municipal, em segundo turno, em
sessão extraordinária ontem.
Agora, o texto que também
inclui uma minirreforma
administrativa vai à sanção
do Poder Executivo.
Na prática, além de propor
o retorno da Secretaria da
Segurança, a mudança na Lei
Complementar nº314/2016
reduz o número de pastas
municipais das atuais 17 para
14. Além disso, a matéria
extingue a Secretaria de
Comunicação Social, possibilita a união de pastas e
altera a nomenclaturas de
outras como é o caso, por
exemplo, da de Promoção
e Desenvolvimento Social
que passa a se chamar Assistência Social.

Por outro lado, a Secretaria
da Indústria, Comércio, Agricultura e Desenvolvimento
será substituída pela de Desenvolvimento Econômico
e Agropecuária. Já a pasta
da Cultura perderá o termo
Turismo, que, por sua vez, se
juntará à Secretaria da Juventude, Esporte e Qualidade
de Vida. Com a diminuição
de secretarias municipais
estima-se uma economia
anual de R$ 670 mil.
Na mesma sessão extraordinária, aliás, a quarta
realizada durante o recesso
dos vereadores que termina
nesta quinta-feira, dia 1º de
fevereiro, o plenário da Casa
aprovou ainda em segunda
e última discussão os projetos de lei que adequam à
minirreforma administrativa
proposta pela Prefeitura à Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA). O Plano
Plurianual (PPA) de 2018 a
2021 também foi corrigido.
Divulgação/Câmara de Ferraz

Nova sessão extraordinária foi realizada ontem

Ferraz

Inscrições para Orquestra
Sinfônica vão até sábado
O Centro de Arte e Cultura (CAC) de Ferraz de
Vasconcelos encerra neste
sábado o período de inscrições
para a Orquestra Sinfônica
de Ferraz de Vasconcelos
(OSIFE). Músicos a partir
de 10 anos podem realizar
o cadastro até às 17 horas
no próprio local, situado na
avenida Brasil, 966, centro.
As vagas são direcionadas a
músicos que toquem violinos,
violas de arco, violoncelos, contrabaixos acústicos,
trompas e piano. No ato
de inscrição, o interessado
deve estar munido de RG,
comprovante de endereço,
uma foto 3x4 e um quilo de
alimento não perecível. Os
alimentos arrecadados serão

Prova prática será
realizada no sábado
e é preciso que o
músico leve o seu
próprio instrumento
encaminhados ao Fundo
Social de Solidariedade do
município. Para menores de
18 anos, também é obrigatório a apresentação do RG
do responsável.
Após a etapa da inscrição,
também no sábado, às 15
horas, será realizada uma
prova prática, onde será
exigida do futuro aluno uma
peça de livre escolha. Essa
etapa irá avaliar o conhecimento prático e as técnicas.

É necessário que o músico
leve seu próprio instrumento.
As aulas serão ministradas
ao sábados no CAC.
O diretor de Cultura de
Ferraz, Élio Tonalezi, destaca o grande trabalho que
está sendo desenvolvido
pela Orquestra desde o ano
passado e a dedicação dos
músicos voluntários. “Eles
ensaiam e a Prefeitura vem
com o espaço e apoio. O
grupo tem se esforçado muito para levar o nome da
cidade. A procura tem sido
grande e nossa expectativa é
a melhor possível para este
ano”, afirmou Tonalezi. Mais
informações pelo telefone
4679-5728. O atendimento
no CAC é das 8 às 17 horas.

