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COMPLEXO EDUCACIONAL

Obras que deveriam ter sido concluídas em 2017 estão paralisadas e trazem transtornos para moradores de Poá

População reclama de falta de
segurança em obra inacabada

Rinaldo Junior*

O abandono das obras
do Complexo Educacional
Poaense (CEP), localizado entre as ruas Quintino
Bocaiuva e Ipanguaçu, no
bairro Santa Luzia, em Poá,
preocupa os moradores que
reclamam de assaltos e consumo de drogas no local. A
construção da unidade teve
início em 2014 e deveria ser
entregue em 2017.
A obra inacabada está sem
qualquer tipo de isolamento,
o que, segundo os moradores,
causa problemas de segurança
na região. Como afirmou o
manobrista e porteiro, José
Ribamar, 52 anos: “O local
virou esconderijo para as
pessoas usarem drogas e não
importa o horário. Seja de

dia ou de noite, você sempre
vê alguém consumindo. Já
cansei de reclamar, ninguém
fala o que irão fazer com a
obra, estamos abandonados”.
Os assaltos também são
comuns, de acordo com os
entrevistados. “À noite tem
muitos assaltos aqui. Os
bandidos ficam escondidos
na construção e quando
passa alguém, eles abordam.
Trabalho aqui perto e sei da
situação difícil que os moradores estão passando”, contou
o mecânico Diego Santos
Carvalho, 29.
A técnica de enfermagem
Valdenice Alves de Oliveira,
39, ressaltou os riscos para
a saúde. “Além da falta de
segurança, a obra está cheia
de pontos com água parada,
o que aumenta o risco dos

moradores pegarem dengue.
É uma pena tanto dinheiro
investido para ficar abandonado e ainda trazer perigos
para a população”, lamentou.
Em maio do ano passado,
o prefeito de Poá, Gian Lopes
(PR), vistoriou a construção,
juntamente com secretários
municipais e representantes
da construtora para avaliar o
projeto da unidade de ensino.
A equipe do Dat questionou ontem a Prefeitura que,
em nota, informou que “a
administração municipal
está realizando as readequações necessárias no projeto
para que a obra possa ser
retomada. Reforçando que
quando assumiu, a nova
administração encontrou
diversas obras paradas, e
vem buscando concluir e

Vitoria Mikaelli

Segundo moradores, local se tornou ponto de drogas e esconderijo para bandidos

retomar as mesmas, mas
dentro de um planejamento”.
De acordo com a Secretaria

Municipal de Educação, o
novo CEP atenderá a educação
infantil - Pré I e Pré II, além

do ensino fundamental para
estudantes de 1º ao 5º ano.
(*Texto supervisionado pelo editor)

Febre amarela

Arujá confirma primeira
morte por febre amarela

Venham conhecer nosso novo produto
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A Secretaria de Saúde de
Arujá informou que foi notificada ontem sobre a morte
de um homem de 60 anos,
morador do Jardim Josely,
que faleceu em decorrência
de febre amarela, no Hospital
das Clínicas, em São Paulo,
no dia 24 de janeiro. A notificação foi feita pelo Grupo
de Vigilância Epidemiológica
de Mogi das Cruzes (GVE8), que atende o Alto Tietê.
O atraso na notificação à
Diretoria de Vigilância em
Saúde de Arujá deu-se pelo

fato de o morador ter cadastrado no hospital paulistano
o endereço de familiares de
Itaquaquecetuba, município
no qual recebeu a dose da
vacina contra a doença em
28 de novembro do ano
passado.
Segundo familiar e amigos
da vítima, em informação
transmitida à Vigilância em
Saúde, que esteve no Jardim
Josely ontem logo após ser
notificada, a vítima tinha o
hábito de pescar em águas de
lagos de municípios do Alto

Tietê, inclusive no período
noturno. Esta é a primeira
notificação de febre amarela
em um humano em Arujá.
O município continua
a vacinação nas Unidades
Básicas de Saúde (UBSs)
Barreto, Centro de Saúde II,
Jardim Fazenda Rincão, Nova
Arujá, Jardim Real e Mirante,
de segunda a sexta-feira, das
8 às 16 horas, mediante
distribuição de senhas. Até
o momento, mais de 77 mil
pessoas foram imunizadas
na cidade.

