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Obras de UBSs estão abandonadas
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A entrega de pelo menos quatro Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) é aguardada há anos pela população
de Itaquaquecetuba. Há obras paradas no Parque
Residencial Marengo, Pequeno Coração, no Jardim
Scaffid, entre outras. Cidades, página 5
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FEBRE AMARELA

Estado enviou 175 mil doses fracionadas para atender demanda da cidade; campanha continua nesta quinta

Suzano vacina 8 mil pessoas
em nova etapa da campanha

A Secretaria de Saúde de
Suzano realizou a imunização de 8.036 pessoas nos
três primeiros dias da nova
etapa da campanha contra a
febre amarela, entre quarta-feira e ontem. A vacinação
será retomada na quinta e
sexta-feira, dias 15 e 16. O
governo do Estado enviou
175 mil doses para atender
à demanda de Suzano.
No primeiro dia, 2.447
pessoas foram atendidas,
enquanto que no segundo
foram 2.763, e no terceiro, 2.826. A campanha de
imunização continuará na
próxima semana nos mesmos locais: Ambulatório

de Especialidades Médicas
Dr. Joracy Cruz (rua Kazuo
Kagiwara, 33, Parque Santa
Rosa); Centro Cultural Professor Luiz Antonio da Silva
(rua Crispim Adelino Cardoso,
45, Recanto Feliz, distrito de
Palmeiras); e Clube Agrícola
Boa Vista (rua Murilo de
Matos Farias, 355, Cidade
Boa Vista). O período de
atendimento também segue
igual, das 8 às 17 horas, à
exceção do Ambulatório de
Especialidades, que funciona
até às 18 horas.
A segunda etapa da campanha, segundo a Secretaria
Municipal de Saúde, é aberta
para toda a população que

Wanderley Costa/Secop Suzano

Prefeitura retomará vacinação na quinta e sexta-feira

não foi imunizada durante
a primeira fase. Para receber
a vacina fracionada – que

Folia

tem validade de oito anos os interessados precisam apresentar documento com foto,

comprovante de residência
no município e carteira de
vacinação (se possível).
O secretário municipal de
Saúde, Luis Claudio Guillaumon, reafirmou que a
cidade não conta com casos
confirmados nem suspeitos
da febre amarela. Das dez
notificações registradas, seis
foram descartadas e quatro
seguem em investigação,
aguardando resultados dos
exames. “Suzano não está
em área de risco da doença,
segundo as autoridades estaduais e federais, e o vírus
não está circulando na cidade.
No entanto, ainda assim,
trabalhamos para proteger

nossa população. Por causa
do trabalho realizado anteriormente e pela preparação
logística nesta etapa, o atendimento pode ser feito de
maneira tranquila”, afirmou.
Somando os números atuais
com os da primeira, que
abrangeu regiões onde havia
recomendação – distritos
de Palmeiras e do Boa Vista,
Casa Branca, Parque Maria
Helena e Jardim Maitê – e
viajantes para cidades com
vulnerabilidade da doença –, 132.452 doses foram
aplicadas em Suzano, o que
representa 46% da meta da
cobertura vacinal, que é de
291 mil munícipes.

Suzano

‘Antigos Carnavais’ vence
Concurso de Marchinhas

Fundo Social recebe cerca
de 450 kg de alimentos

Wanderley Costa/Secop Suzano

O clima de festa tomou
O Fundo Social de Solidaconta do Centro de Educação
riedade de Suzano recebeu
e Cultura Francisco Carlos
na manhã da última quintaMoriconi na noite da últi-feira cerca de 450 quilos de
ma quinta-feira. O público
alimentos não-perecíveis
conheceu os ganhadores do
doados pelo empresário
Concurso de Marchinhas de
Douglas Moreno. Os donatiCarnaval “Troféu Zé Kéti –
vos, que são, em sua maioria,
feijão, arroz, macarrão e
Máscara Negra”, promovido
pela Prefeitura de Suzano. As
açúcar, reforçarão o estoque
20 composições selecionado órgão municipal.
das para a fase final, de um
A arrecadação dos mantotal de 53 inscritas, foram
timentos ocorreu no último
apresentadas no evento.
domingo, em evento realizado
A marchinha vencedora Francisco Claret Assis Silva, de Suzano, foi o vencedor pelo empresário. “Acredito
que se cada um fizer a sua
foi “Antigos Carnavais”, de
autoria de Francisco Claret foram apresentadas para um Cultura, Geraldo Garippo.
parte, Suzano terá seu de“O concurso contagiou o senvolvimento, não só estruAssis Silva e interpretada por público de cerca de cem
sua irmã Teresa Galvão, ambos pessoas, no hall de entrada público com um clima muito tural, mas, principalmente,
de Suzano. Em segundo lugar do Moriconi, por músicos agradável, que era a nossa social. Conheço o trabalho e
ficou a música “Trinta Ovos contratados pela pasta e intenção de proporcionar. a seriedade do Fundo Social
por Dez”, composta por Roni por intérpretes que eram os Um Carnaval para toda a e, por isso, destinei toda a
Valk, do Rio de Janeiro, e próprios autores das letras família suzanense. Resgata- arrecadação a ele, pois sei
com performance de Yrapoan ou cantores escolhidos por mos algo tradicional, que são que os alimentos serão enJunior. “A Bateria Explodiu”, eles. As marchinhas foram as marchinhas, e abrimos a tregues aos suzanenses que
de Marcelo Burani Kowalski, analisadas por um júri com- possibilidade de compositores estão precisando”, afirmou.
de Suzano, e executada pela posto de cinco profissionais e intérpretes mostrarem os
De acordo com a presicantora Cristoilma, foi a ligados à música da cidade. seus talentos. Parabéns aos dente do Fundo Social de
terceira colocada. Além do A premiação foi feita pelo vencedores, mas também a Solidariedade e dirigente
troféu, houve premiações em prefeito de Suzano, Rodrigo todos os participantes, que do Serviço de Ação Social
dinheiro: R$ 2 mil, R$ 1,5 mil Ashiuchi (PR), pela primeira- abrilhantaram essa noite e Projetos Especiais (Saspe),
e R$ 1 mil, respectivamente. -dama Larissa Ashiuchi e de festa”, disse o chefe do a primeira-dama Larissa
As composições finalistas pelo secretário municipal de Executivo.
Ashiuchi, os donativos serão

Doações de itens
como roupas,
fraldas e alimentos,
podem ser feitas
ao longo do ano
repassados às famílias que
vivem em situação de vulnerabilidade cadastradas em
entidades. “Durante todo o
ano, estamos à disposição
para receber doações, como
alimentos, roupas e fraldas.
Todos os itens são repassados às famílias que mais

precisam. Agradeço a atitude
do Douglas Moreno, por se
preocupar com o próximo e
por querer ajudar a cidade
de Suzano”, afirmou.
Quem também quiser contribuir no auxílio às famílias
em situação de vulnerabilidade
social pode entregar sua doação de segunda a sexta-feira,
entre 8 e 17 horas, na sede do
Fundo Social, localizada na
sala 224 do Paço Municipal
Firmino José da Costa (rua
Baruel, 501, centro). Mais
informações pelo telefone
4745-2195.
Irineu Júnior/Secop Suzano

Mantimentos serão repassados à famílias da cidade

